
ЗВІТ 

депутата Житомирської обласної ради VIII скликання 

Мелашенка Анатолія Васильовича за 2021 рік. 

Я, Мелашенко Анатолій Васильович, обраний депутатом Житомирської обласної ради 

VIII скликання від політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». У 

своїй депутатській діяльності протягом 2021 року керувався нормами Конституції України 

та Законів України, які стосуються роботи органів місцевого самоврядування і статусу 

депутатів обласної ради, а також Регламентом обласної ради. Працював у постійній 

депутатській комісії облради з питань екології, охорони навколишнього середовища та 

використання природних ресурсів.  

Голова фракції ОП-ЗЖ в Житомирській обласній раді. 

У своїй роботі я значну увагу приділяв вирішенню соціально-економічних та інших 

проблем мого рідного міста Коростеня і новоствореного Коростенського району, які свого 

часу особливо потерпіли від аварії на Чорнобильській АЕС і тому потребують посиленої 

державної підтримки. З цією метою було налагоджено чітку координацію дій з 

Коростенським міським головою Володимиром Москаленком, депутатським корпусом 

Коростенської міської ради та ОТГ на місцях. 

Враховуючи постчорнобильську специфіку Коростенського району, я постійно займався 

актуальними питаннями екології та охорони довколишнього середовища. У цьому плані 

суттєвим було здійснене за моєї депутатської підтримки будівництво бюветів на території 

ряду населених пунктів Коростенської міської територіальної громади.  

Сприяв осучасненню роботи медичних закладів і реалізації на території району 

карантинних антиковідних заходів, а також оздоровленню жителів району, які мають 

статус потерпілих від аварії на ЧАЕС. Як колишній кадровий військовий допомагав 

родинам військових та учасників АТО у вирішенні житлових-комунальних, медичних та 

інших соціальних проблем. Надав матеріальну допомогу 48 соціально малозахищеним 

громадянам.  

Одним із ключових векторів моєї депутатської роботи була різнобічна підтримка закладів 

освіти і дітей. За мого сприяння, зокрема, було виділено кошти на придбання і 

встановлення дитячого майданчика у дворі будинку 23-А по вулиці Сосновського у 

мікрорайоні військового містечка в місті Коростені, що завершило забезпечення цього 

містечка дитячими майданчиками, а також на зміцнення матеріально-технічної бази 

Сарновицького ліцею та придбання технологічного обладнання для їдальні Коростенської 

ЗОШ 1-3 ступенів.  

Значну суму за мого сприяння було виділено на освітлення села Сарновичі.  

Для осучаснення діючої бази фізкультури і спорту і пропаганди здорового способу життя 

я посприяв виділенню значних коштів на реконструкцію центрального стадіону в смт. 

Лугини, а також на придбання спортивних костюмів, форм, взуття, баскетбольних м’ячів, 

спортивного інвентаря та обладнання для відділення баскетболу Коростенської ДЮСШ.  

Вів депутатський прийом громадян з особистих питань, реагував на їхні критичні 

звернення і прохання, а також на клопотання місцевих органів влади.  

Депутат Житомирської обласної ради VIII скликання Анатолій Мелашенко.  


