
Звіт про роботу фракції «Радикальна партія Олега Ляшка» в 
Коростенській міській раді 

Незважаючи на той факт, що до складу фракції Радикальної партії 
Олега Ляшка в Коростенській міській раді входять 3 депутати, вони 
довели своїми діями, що навіть при не великій чисельності можна на 
належному рівні представляти інтереси громади та наших виборців. 

У своїй діяльності під час звітного періоду депутати фракції 
дотримуються Конституції України, Статуту партії, «Положення про 
депутатську фракцію», Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», 
Регламенту роботи  міської ради та інших нормативних документів. 

За звітний період відбулось 32 сесії міської ради. Консолідована 
позиція фракції Радикальної партії висловлюється під час проведення 
сесій, погоджувальних рад та засідань комісій. 

 Депутати фракції здійснюють свої депутатські повноваження і через 
роботу в постійних комісіях 

Голова фракції, Лазаренко Валентина Володимирівна – є головою 
постійної  комісії з гуманітарних питань та засобів масової 
інформації, також є головою міжфракційного обєднання депутатів 
«Рівні можливості». Як керівник фракції, постійно працюю  в інших 
комісіях. 

 

Данілов Олексій Миколайович – член постійної комісії з земельних 
ресурсів, будівництва та архітектури. 

Лазаренко Анатолій Іванович – член постійної комісії бюджету , 
економіки та комунальної власності. 

Кожен депутат  фракції закріплений за округами нашого міста. Це дає 
можливість зосередитися на проблемах та потребах громадян саме 
тих районів де і було їх обрано.  

За звітний період депутати фракції  брали активну участь у роботі 32-
х сесій міської ради. 



Організація Радикальної партії в м.Коростень щоденно проводить 
прийом громадян за адресою вул.І.Франка  14/2 , працює громадська 
приймальня депутата обласної ради від Радикальної партії Серія 
Крамаренка .Двері нашої приймальні завжди відчинені для виборців, 
які в будь-який час можуть звернутись до депутатів для вирішення 
наболілих проблем.  

Позиція та діяльність фракції доводиться до відома громади через 
ЗМІ. З метою реалізації принципу гласності та прозорості фракції 
було створено офіційну сторінку Радикальної партії в фейсбуці 
«Коростенщина радикальна», на якій систематично оновлюється 
інформація щодо діяльності фракції, розміщена інформація відносно 
роботи депутатів та їхніх особистих прийомів, висвітлюється 
діяльність депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка у  
Верховної Ради України. 

 

Депутатами фракції РПЛ протягом звітного періоду було подано 
близько 24  запитів: на встановлення освітлення, на асфальтування 
вулиць та провулків , на заміну труб водогону в одному з 
мікрорайонів міста, на ремонт даху багатоповерхівки в районі 
Пашини (   саме цей проек було здійснення шляхом співфінансування 
за кошти депутата Данілова Олесія  та міського бюджету), на 
встановлення сміттєвих баків, на ремонт каналізаційної системи в 
мікрорайоні Чолівка та інші. Жодне  зі звернень громадян не 
залишається без уваги.  

Організація Радикальної партії Олега Ляшка не має представника від 
м.Коростеня в Житомирській обласній раді та ,все ж таки, ми 
намагаємося залучати кошти в місто на покращення життя громади.  
Так в 2018 році обласною радою було виділено кошти для 
встановлення індивідуальних електролічильників громадянам в 
гуртожитку ОСББ «Дружба» в мікрорайоні Черемушки . Цей проект 
було здійснено за сприяння депутата Житомирської обласної ради 
Сергія Крамаренка. Сума проекту становила близько 240 тис. грн. 
Загалом, лише за останній рік з обласного бюджету було залучено 
близько 350 тис. грн : на встановлення енергозберігаючих вікон з 
закладах освіти, на заміну підлоги в Свято-Вознесенській 



православній церкві, на заміну покриття підлоги в лікарні, на 
встановлення ігрових майданчиків. 

 За поданням фракції РПЛ ініційовано звернення депутатів міської 
ради до НКРЄП та депутатів Верховної Ради України щодо 
зменшення тарифів для населення та про мораторій  на вивіз лісу.   

    Більшість звернень громадян стосувалися питань соціального 
захисту, а саме – надання матеріальної допомоги на лікування, 
виплати та перерахунку пенсій, виплати заборгованості по заробітній 
платі та інші. Лише за останній рік отримано близько 420  звернень. 
Нажаль, найчастіше отримуємо звернення на виділення матеріальної 
допомоги онкохворим , серед яких є діти. Звичайно задовольнити всі 
запити ми не маємо змоги. Та лише на потреби хворих за останній рік 
було виділено 86 тис. грн. Громадяни зв’язуються телефоном,  
особисто звертаються в приймальню , або депутати нашої фракції 
здійснюють виїзди на місця. 

    

Депутати нашої фракції постійно підвищують свій освітній та 
професійний рівень беручи активну участь в навчальних семінарах, 
ознайомчих поїздках разом з депутатським корпусом Коростенської 
міської ради. Депутати Радикальної партії міської ради долучаються 
до громадських слухань, до роботи депутатських груп щодо 
вирішення проблем покращення життя мешканців нашого міста. 

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка,  займає стабільну позицію у 
політичному житті міста, докладає всіх зусиль задля впровадження 
життєво-необхідних для міста реформ, вирішення поточних питань та 
покращання соціального рівня населення. Та, хоча й не багато 
чисельна,  але в неї входять люди, які мають бажання працювати 
задля процвітання Коростеня та його мешканців. 

  

 


