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Основним напрямком діяльності у 2018 році стали наступні успішно 
виконані проблемні питання:

• У сфері охорони здоров’я
-  проведено масштабну роботу по забезпеченню безперебійного 
функціонування Амбулаторії сімейного лікаря №1, а саме: робота 
денного стаціонару;
- робота аптеки.

• Комунальні питання:
- асфальтування вулиці Сонячної, а також частковий ремонт виїзду 
до мікрорайону Мирний;
- забезпечення екологічної безпеки та безпеки пересування 
проїжджою частиною шляхом надання послуг по зрошуванню 
дороги у теплий період року, посипання піском та сіллю 
заледенілого шляху, розчищення вулиць, прибудинкових територій 
від снігу;
- періодичне (не менше 1 разу на квартал) грейдерування під’їзду до 
приватних гаражів.

• Проблеми освіти;
- постійна допомога ДНЗ №22 у проведенні ремонтних робіт 
(надання необхідних матеріалів, закупка електротехнічного 
обладнання), надання транспортної допомоги у перевезенні 
вантажів та проведенні весняної толоки -  вивезення негабаритного 
сміття, забезпечення подарунками та іграшками на час проведення 
масових заходів приурочених Дню захисту дітей, Дню Святого 
Миколая;
- надання послуг та матеріальної допомоги відділу освіти ВККМР у 
проведенні масових заходів: Родина-фест, День захисту дітей, 
відзначення переможців і призерів олімпіад, здійснено фінансову 
підтримку та організовано розважальні заходи;
- надання допомоги ЗОШ №13 у підготовці до нового навчального 
року;
- надання допомоги Поліській ЗОШ у проведенні масових заходів, 
відзначення талановитої молоді цінними подарунками.

• Підтримка спорту:
- організація та проведення Свята волейболу Кубка ім.В.Мужчука;
- постійна підтримка у належному стані волейбольного майданчика, 
стадіону мікрорайону;
- фінансування та підтримка спортивних команд працівників 
підприємства.



• Культура:
- організація та проведення масових заходів до Дня перемоги, Дня 
будівельника, Нового року та Різдва із традиційною матеріальною 
допомогою та відзначенням пенсіонерів;
- постійна фінансова допомога відділу культури Коростенської 
райради;
- допомога філіалу №6 бібліотеки ім.Островського -  налагодження 
та ремонт комп’ютерного обладнання;
- частково (третина необхідної вартості) фінансування видання 
збірки О.Геращенко.

Впродовж звітного року розглянуто та успішно виконано понад 50 
звернень мешканців Мирного. Питання, що мали місце, стосувалися 
матеріальної допомоги на лікування, земельні відносини, майнові проблеми, 
забезпечення роботою.


