
Звіт про  роботу депутатів фракції  «Наш Край» в Коростенській міській 
раді 

    Депутат – це не просто представник влади, особа, яка наділена особливими 
повноваженнями та здатна безпосередньо впливати на ситуацію. В першу чергу 
– це та людина, яка має зобов'язання перед виборцями і повинна їх виконувати.  
   Депутат міської ради – це той, кому громадяни делегують повноваження 
представляти їх інтереси у місцевій раді, відстоювати їх права та скеровувати 
увагу влади на потреби округу.  
   Саме депутату необхідно дивитись в очі своїм виборцям і відповідати перед 
громадою за виконану (або не виконану!) роботу. 
      
Фракція Наш Край в Коростенській міській раді налічує п’ять депутатів.  
Закріплені депутати за відповідними округами: 
   
   
         Троє з п’яти депутатів фракції «Наш край» були обрані вперше. Оскільки, 

прийняття виважених, конструктивних рішень, не маючи уявлення як 
працюють ті чи інші підприємства і установи, є неможливим і 

Стужук Володимир 
Миколайович 
(земельна комісія) 

м. Коростень - вул.Вишнева, вул.В.Сингаївського, 
вул.гетьмана І.Виговського, вул.Д.Саченка, 
вул.І.Кузьмінського, вул.П.Зеленого, вул.Проліскова, 
вул.Чигирівська, пров.Вишневий, пров.В.Сингаївського, 
пров.Д.Саченка, пров.1 І.Кузьмінського, пров.2 
І.Кузьмінського, вул.Залізнична: 40-120, пров. 
Залізничний, вул.Корольова: 64-124, пров.1 Корольова, 
пров.2 Корольова, пров.3 Корольова, вул.Прорізна, 
вул.Чкалова, пров.Прорізний, пров.Вокзальний,  
вул.Ковпака, пров.Червоний 

Кузнєцова Оксана 
Володимирівна 
(гуманітарна комісія) 

вул.В.Сосновського: 2–36В, вул.1 Травня 

Шишук Яків Омелянович 
(комісія законності та 
порядку ) 

вул.Гастелло: 22–28А; вул.Котовського, 
вул.Коцюбинського: 1–34, пров.Котовського, 
пров.Коцюбинського 

Андрушенко Олексій 
Анатолійович 
(бюджетна комісія) 

вул.І.Оснадчука, вул.В.Сосновського: 40, 44-46А, 
вул.В.Котика, вул.Іскоростенська, 
вул.Лермонтова, вул.Мічуріна, вул.П.Морозова, 
вул.Суворова, пров.В.Котика, пров.П.Морозова, 
пров.1-й 1 Травня, пров.2-й 1 Травня, пров.1 
Зарічний 16  

Заєць Микола 
Анатолійович 
(комісія соціального 
захисту) 

вул.Добролюбова, вул.З.Космодем’янської, 
вул.Київська: 19А–21Б, вул.Л.Шевцової, 
вул.У.Громової, вул.Шатрищанська, пров.1 
Добролюбова, пров.1 Шатрищанський, пров.2 
Добролюбова, пров.2 Шатрищанський, пров.3 
Добролюбова, пров.3  



безвідповідальним перед коростенцями, тому починаючи з 2016 року члени 
фракції «Наш край» були найбільш  активними учасниками ознайомчих поїздок 
організованих для депутатів, з метою вивчення роботи підприємств, організацій 
міста, а також вивчення досвіду роботи інших міст. 
      У більшості із 13 поїздок представники фракції складали 60%-70% від 
загальної кількості учасників. 
     Зокрема депутати вивчали роботу: 
 02.02.2016 – КП Водоканал, КП «Теплозабезпечення» 
 29.03.2016р. – КП «Водоканал», каналізаційно-насосна станція, очисні 
споруди, полігон Твердих Побутових Відходів, притулок для бездомних собак 
 27.04.16р. - «Джерело надії», Госпис св.Єлени, «Віра Надія Любов», 
територіальний центр, реабілітаційний центр «Оазис» 
 26.05.16р. -КУ "Служби охорони громадського порядку міста Коростеня 
"Яструб", Відділ цивільного захисту виконавчого комітету міської ради, 
Коростенська міська комунальна рятувальна служба на воді. 
 15.06.16р. – ДЮСШа, стадіон "Спартак", ЦФЗН "Сорт для всіх" 
 15.11.16р. – Центр позашкільної освіти міста Коростеня, Коростенська 
школа мистецтв та Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
 12.04.17р.-  поїздка до Верховної Ради України 
 16.11.2017 - поїздка до Володимир-Волинської міської ради 
 20.03.18р. поїздка до Житомирської обласної ради 
 07.06.18р. – ознайомлення з роботою ЦМЛ. 
 16.08.18р. – ознайомча поїздка з ЦБС   Центральна Бібліотечна Система 
 04.10.18р. -  ознайомча поїздка до Баранівської міської об’єднаної 
територіальної громади 
 08.11.18р. – ознайомча поїздка по об’єктах незавершеного будівництва 
міста 
     Депутати фракції «Наш край» в Коростенській міській раді активно 
працювали в постійних комісіях та на пленарних засіданнях, обговорюючи 
проекти рішень сесій та вносячи пропозиції.  
 

Фракція «Наш край» за скликання (2015р.-2019р.) 
Станом на 1.07.2019 року працювали. 

Пленарні засідання              Профільні комісії 
 

 
Прізвище, ім’я, по 
батькові депутата 

 

Кількість пленарних 
засідань станом на 

01.07.19р./з них 
відвідано депутатом 

Кількість профільних 
засідань постійних 
комісій станом на 
01.07.19р./ з них 

відвідано депутатом 
Стужук Володимир 
Миколайович 
(земельна комісія) 

33/31 33/25 

Кузнєцова Оксана 
Володимирівна 
(гуманітарна комісія) 

33/31 30/25 



Шишук Яків 
Омелянович 
(комісія законності) 
 

33/30 27/18 

Андрушенко Олексій 
Анатолійович 
(бюджетна комісія) 

33/32 72/61 

Заєць Микола 
Анатолійович 
(комісія соціального 
захисту) 

33/32 26/26 

 
Фракція «Наш край» за 2019 рік 

 
 

Прізвище, ім’я, по 
батькові депутата 

 

Кількість пленарних 
засідань станом на 

01.07.19р./з них 
відвідано депутатом 

Кількість 
профільних засідань 

постійних комісій 
станом на 01.07.19р./ 

з них відвідано 
депутатом 

Стужук Володимир 
Миколайович 
(земельна комісія) 

4/4 3/1 

Кузнєцова Оксана 
Володимирівна 
(гуманітарна комісія) 

4/4 4/4 

Шишук Яків Омелянович 
(комісія законності) 
 

4/4 4/3 

Андрушенко Олексій 
Анатолійович 
(бюджетна комісія) 

4/4 8/8 

Заєць Микола 
Анатолійович 
(комісія соціального 
захисту) 

4/3 3/3 

 
Депутатами фракції подано 27 звернень: 
Стужук В.М. - 17 
Андрушенко О.А. - 4 
Шишук Я.О. – 2 
Кузнєцова О.В. – 2 
Заєць М.А. - 2 
 
 



    Члени фракції входять до складу таких допоміжних та дорадчих органів при 
виконкомі міської ради:  
 комісії з відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за 

кредитами, залученими ОСББ міста Коростеня,  
 організаційного комітету з проведення міського конкурсу на звання 

«Кращий підприємець року»,  
 комісії з безпеки дорожнього руху,  
 наглядової ради у сфері розподілу соціального житла,  
 комісії по роботі служби медицини катастроф в м.Коростені 

 
 
       Основною метою діяльності  депутата міської ради, залишається  
представлення та захист інтересів жителів виборчого округу в органах місцевої 
влади. З метою розвитку територій та покращення умов проживання населення. 
А також надання всебічної підтримки громадянам у вирішенні життєвих питань.  
       
    Депутати фракції наш Край постійно працюють на округах та проводять 
зустрічі з виборцями, а також реагують на телефонні звернення виборців.  
 
Так за зверненнями жителів мікрорайону Київська до Зайця Миколи було:   

- облаштовано зупинку біля школи 
- відновлена пішохідна доріжка (біля гаражів діагностичного центру) 
- проведено асфальтування пров. Шатрищанський (від залізничного 

переїзду до приміщення Укрпошти) 
- проведено освітлення прибудинкової території (вул.. Київська, біля 

будинків 21.21а) 
- облаштовано зупинку біля діагностичного центру та церкви. 

Не вирішеними залишились  питання: 
- освітлення І-й пров. Добролюбова 
- освітлення зупинки біля школи 
- асфальтування від Ялинка до сінажних башень… 
Також Заєць Микола постійно займається вирішенням проблемних питань в 

системі охорони здоров’я. Громадяни міста отримують різноманітні 
консультації та роз’яснення, які входять до його компетенції, як під час 
особистих зустрічей, так і в телефонному режимі. 

    
мікрорайон військове містечко, Кузнецова Оксана, крім того що щоденно 
вона віддає свої вміння, знання, свій час, для розвитку дітей мікрорайону, за її 
зверненням було проведено 

- грейдерування дороги до гаражів вул. Сосновського 23а, 25б 
- освітлення двору Сосновського 23б 
- вирішено питання встановлення люків по вул. 1 травня 
- приймала активну участь з питання теплопостачання по вул.1 Травня, буд. 

37, та буд 35 допомогла в отриманні  пільг. 
 



Бровар Андрушенко Олексій, не зміг сьогодні бути присутнім на сесії, за 
ним: 

Контроль по капітальному ремонту вул. 1 Травня 
Асфальтування провулків валі Котика, від Суворова до Лермонтова 
2-й провулок 1 травня. 
Здійснено освітлення 2-го провулку 1 Травня, вул. Суворова, провулку 

Валі Котика, частини вул. Оснадчука. 
На броварі було проведено 8 зустрічей на яких піднімались питання 

необхідності будівництва дитячого майданчика на Броварі, благоустрою  
«кринички», та прорізки чагарників по вул. Суворова. 

Дуже важливою та неоціненною залишається робота Шишука Якова 
Омеляновича по забезпеченню достойних умов проживання людей 
похилого віку. Майже кожного дня він вирішує різні проблемні питання та 
оперативно реагує на звернення виборців. 

За зверненням та під контролем Шишука Якова Омеляновича 
облаштовано зупинку по вул. Григорія Сковороди біля Геріатричного 
Пансіонату; прогрейдеровано та освітлено вулицю І.Стуса. 

 
    Як завжди найбільш проблемними були і залишаються віддалені 

райони міста. Привернути уваги до потреб жителів околиці є пріоритетом в 
роботі депутатів Фракції Наш Край.  

На зустрічах з виборцями мікрорайону Коростень Подільський окремо 
стояли питання: 

–  Підтримки багатодітних сімей. Зокрема людей цікавило, чи мають діти 
з багатодітних родин право на безкоштовний проїзд в міських маршрутних 
автобусах. 

–  Прохання посприяти вирішенню питання щодо освітлення ігрового 
майданчика на території ЗОШ №8.   

–  Звучала скарга на деяких водіїв маршрутних автобусів, які не 
зупиняються на зупинках, якщо стоять тільки діти. Не бажають перевозити 
школярів, хоча батьки дають їм гроші на проїзд.   

–  Загострення криміногенного  стану, теж хвилює жителів Подолу. Вони 
пов’язують спалах злочинності з тим, що звільнився з місць позбавлення волі 
кримінальний «авторитет місцевого розливу». Різко зросла кількість 
крадіжок, випадків хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень.   

–  Стрімко збільшилась кількість наркотичних речовин, що «гуляють» 
Подолом – це страшна небезпека не тільки для дітей а й біда для батьків. 

(Два дні назад в розмові з жителями Подолу вони сказали, що всі 
місцеві жителі, в шоці від наркотичного свавілля) 

Користуючись нагодою хочу звернути увагу представників поліції на 
дану проблему, хоча мені повідомляли що вони добре знають хто саме і з 
якого часу почав тероризувати  жителів мікрорайону.  

     
Крім вже звичайних і заїжджених проблем з дорогами та освітленням 

наші депутати також надають юридичну підтримку, займаються 



благочинністю та підтримують освітні заклади, бібліотеки і установи 
соціальної направленості.  

   До бібліотеки в  Чигирях було надано більше 50 примірників книжок 
сучасних авторів для дітей та дорослих.  

Депутати  є шефами Школи на околиці №8 надають постійну підтримку в 
поліпшенні умов навчання, підтримку випускникам, а також допомагають  
школярам в організації розважальних програм, В газеті «Приватна газета» 
започаткована рубрика «Голос Подолу» де учні 8-ї школи практикуються в 
журналістиці, висвітлюють життя на околиці,  діляться своїми досягненнями. 

Залишається традицією, за підтримки перевізника Шикирявого Сергія 
підвіз дітей з віддаленої околиці на Свято відкриття новорічної ялинки. Де 
діти з 8 школи мають змогу разом з дітьми з центру, поводити хоровод 
навколо святкової ялинки та отримати солодкі подарунки від спонсорів 
депутатів Фракції Наш Край.  

Зазвичай всі болючі питання, проблеми та прохання жителів віддалених 
мікрорайонів стосуються матеріальних речей. Але ж людська природа 
потребує не тільки хліба, від культурного рівня людини залежить її майбутнє.  

По заявці виборців мікрорайону Чигирі з ініціативи депутатів фракції 
Наш Край у місцевому Чигирівському палаці культури на передодні 8 
березня, митцями міського палацу культури було проведено святковий 
концерт. Який створив справжній фурор, жителі отримали величезне 
задоволення. Дякували артистам та організаторам і казали такого шикарного 
концерту в Чигирях ще не було, його взагалі не було ніколи. Запалені 
ентузіазмом і тим що про них дбають, запропонували провести свято 
мікрорайону з музиками, смаколиками, змаганнями, конкурсами.  

 
Звичайно це не всі справи якими опікувались депутати Фракції Наш Край 

на протязі року. Фактом залишається те, що виборцям мікрорайонів які 
представляють депутати Нашого Краю не соромно за їх представників. Вони 
можуть звернутись до них з любого питання та отримати допомогу або 
консультацію. А депутатам, як я наголошував на початку доповіді не 
соромно дивитись в очі своїм виборцям.  

 
Ми і на далі будемо сумлінно працювати на благо громади, та на 

підвищення рівня життя Коростенців. 
 
Від себе особисто, від депутатів нашої фракції дякую всім керівникам, 

всім працівникам, підприємств, установ. організацій за підтримку, за   
допомогу яку надаєте нам в нашій депутатській діяльності. За позитивне і 
відповідальне відношення до наших звернень та оперативне реагування на 
них. За стриманість та терпіння при спілкуванні з нами. Дякуємо Вам. 

Вам, шановні присутні, дякую за те що так уважно слухали наш звіт. 
 

Дякую за увагу. 
 

ВАШ !     НАШ        КРАЙ. 


