
ЗВІТ 

Про роботу депутата від політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» у Коростенській міській раді VIII скликання 

З початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керувалася 
Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», 
регламентом роботи Коростенської міської ради та іншими нормативно-
правовими актами, що визначають діяльність депутатів та ради. 

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата, вважаю 
участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії. З 
13 сесій міської ради взяла участь у дванадцяти. Одну пропустила з 
поважних причин. Брала активну участь в обговоренні всіх рішень міської 
ради та вносила свої пропозиції.  

Рішенням І-ї сесії міської ради VIII скликання була обрана головою 
комісії «з питань гуманітарної політики, засобів масової інформації». 
Відповідно до регламенту роботи міської ради усі проекти рішень актуальні 
протягом звітного періоду, вивчались та обговорювались на профільній 
комісії у відповідності до Конституційних та правових норм і в інтересах 
жителів Коростенської міської об’єднаної територіальної громади. 

Крім того, брала активну участь в засіданнях інших постійних 
комісій, робочих групах, громадських слуханнях. Вносила свої пропозиції до 
комплексної програми «Турбота» на 2022-2026 роки, «Міської програми 
розвитку та підтримки галузі охорони здоров’я на 2020-2026 роки», «Проекту 
стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади 
на період 2030 року». 

Основні напрямки моєї депутатської діяльності : захист прав та 
інтересів членів Коростенської міської територіальної громади, зокрема: 
дітей та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах., людей з 
особливими потребами, пенсіонерів. 

Робота з виборцями має системний характер. На всі звернення, усні 
чи в письмовій формі невідкладно реагую. Для їх вирішення звертаюсь до 
міського голови, заступників та відповідних служб в компетенцію яких 
входить вирішення порушених питань. Проблемні питання носять поточний 
характер і вирішуються в міру їх виникнення. Так за звітній період від 
громадян надійшло  56 звернень, щодо ремонту доріг, вуличного освітлення, 
водозабезпечення, медичного обслуговування, транспортного сполучення. 

Дев’яносто відсотків звернень було виконано. 



Виступала з депутатськими ініціативами: 

- Створення по старостинським округам Центрів культури і дозвілля.  
Розглянуто комісією з гуманітарних питань та рекомендовано відділу 
культури і туризму Коростенської міської ради для реалізації. 

- Організація та проведення заходів по благоустрою.  
Підтримано. 

- Озвучена на сесії Коростенської міської ради пропозиція, щодо 
надання малозабезпеченим громадянам матеріальної допомоги у 
зв’язку з підвищенням тарифів на воду.  
Прийнято сесією. 

- Підготовка концепції міського дизайну «Міське середовище» 
розроблена з метою покращення зовнішнього вигляду міста з 
врахуванням його історії і традицій та забезпечення загальнодоступних 
та комфортних умов для життєдіяльності коростенців включаючи 
рішення комплексного, системного підходу до питань проектування, 
виробництва, установки та експлуатації елементів міського дизайну, 
поліпшення їхнього зовнішнього вигляду.  
На стадії розгляду. 

 

В своїй депутатській діяльності, керуюсь основним принципом взаємодії з 
виборцями: «З людьми і для людей» 
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