
              
 
                  Річний звіт депутата міської ради  Федорук Жанни Володимирівни 
                           виборчого округу №15   (мікрорайон Солонці 2016 р.) 
 

 

           Ось і пролетів перший рік моєї депутатської роботи.  Хочу прозвітувати перед виборцями 

свого округу №15 , мікрорайон Солонці, за пророблену мною роботу з листопада 2015 по грудень 

2016 року. 

        На особистому прийомі було прийнято 115 громадян , написано 59 актів обстеження 

житлово-побутових умов, складено та видано 12 характеристик та 4 акти на матеріальну 

допомогу.  Брала активну участь у роботі  18 засідань бюджетної комісії , про що склала як 

секретар 18 протоколів цієї комісії. Брала участь у обговорення питань на 23 сесіях міської 

ради .  Разом з депутатами різних політичних партій  працювала над   удосконаленням 

Регламенту міської ради та над Положенням про постійні комісії. 

        Найцікавішим за цей рік для мене було навчання . Впродовж чотирьох днів у нашому місті 

працювала група “Конгресу активістів культури”, яка за підтримки Британської Ради в Україні 

проводила тренінг-семінар “Активні громадяни по розробці проектів соціальної дії  на 

фінансування за грантами Британської Ради. Потім я брала участь у семінарі «Запобігання 

проявам корупції» в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

місцевого самоврядування за що отримала сертифікат. Найбільш корисним було навчання , яке 

проводила «Асоціація міст України»  з проектного менеджменту для представників органів 

місцевого самоврядування в м. Запоріжжі. Там навчали працівників міськрад писати проекти до 

Державного Фонду Регіонального розвитку, який виділяє на роботи по  будівництву доріг, 

електромереж, каналізаційних систем, садочків та шкіл гроші від 80 до 90 відсотків від вартості 

робіт, а інші 10 відсотків виділяється з міського бюджету. Наших представників міської ради там 

не було , тому і проектів пишуть мало,  і гроші витрачаються  зі свого бюджету , замість того щоб 

задіювати державні.  Наданий мною  проект «Реконструкція напірного каналізаційного колектора 

від КНС 1 до КНС 14  міста Переяслава- Хмельницького» , що був підготовлений у співпраці з 

Переяслав- Хм. КП ВУКГ, зайняв 3 місце  на цій проектній  школі серед 12 проектів міст України. Є 

можливість зробити проектно-кошторисну документацію і подати цей проект до ДФРР на суму 8 

млн грн. Це б заощадило 6 млн грн. з міського бюджету і місто отримало б  відновлений колектор. 

        22.12 працювала з депутатами міста в об’їзді вулиць по перевірці стану доріг у місті. 

Брала активну участь у  двох нарадах міської ради  з перевізниками ,  де висвітлювалися 

проблеми перевезення у місті пасажирів пільгових категорій. Проведено  рейд- перевірку 

стану перевезення пасажирів  в громадському транспорті за маршрутом №9 .   По 

підсумках маємо за 1 день перевезено 516 пасажирів ,з яких 92 – пільгові категорії та 45 – учні. 

Отже всього без пільговиків виручка за день складає 1651 грн . Підсумуємо , що маршрут не є 

збитковим.    

        За моєї ініціативи був розроблений  маршрут №4    « Переяслав- Агро» - Центр- Газове 

господарство- Спортбаза». Було обстежено наявність  зупинок, заїздних кишень, табличок 

розкладу руху, виміряно протяжність маршруту. Всі матеріали підготовлено  економічним 

відділом до засідання виконкому на 29.02. 16 р. , де було обговорено питання про оголошення 

конкурсу на даний маршрут. Але чомусь не було аналітичного прорахунку маршруту, який охопив 

би  перевезенням  12 округів міста(8,10,11,15,23,24,25, 26,27,29,33,34) з 8864 їх жителями . Раніше 

такий маршрут існував в місті за №1- Радгосп- Центр-Сільгосптехніка . Нажаль наші перевізники 

не подали свої заявки до конкурсу на цей маршрут, що  змушує громадян  мікрорайону « Солонці»  

користуватися маршрутом №9 , який вже через 3 зупинки на вул. Інтернаціональна , забивається 

вщент. Курсує лише вранці та ввечері. Чому міська рада , в чиїй компетенції турбота про жителів 



міста, не вирішує цю проблему, прирікаючи  мешканців нашого округу  протягом всього дня 

користуватися  послугами таксі , яке в 6 раз дорожче за маршрутний автобус.  

         17 лютого 2016 р. відбувся  круглий стіл ,який мені дуже сподобався своєю конструктивністю 
та професіональною поінформованістю, на якому  громадськими активістами та спеціалістами зі 
столиці обговорювалися питання очищення міських річок. В нашому місті є спеціалісти , які 
працювали в Києві і знають , як вирішити технічно та документально правильно цю проблему. 
Організатором цього обговорення був  житель нашого мікрорайону Хоменко Віктор Васильвич, 
який зібрав всі пропозиції і підготував рішення цього   круглого столу для міської ради. 
       Також брала участь на зустрічі міського голови з виборцями  18 лютого  2016 р. в ЗОШ №3, де 
він звітував про пророблену роботу за 2015 рік. Найболючішими  питаннями мікрорайону, які 
піднімалися на звіті  були такі: 
-освітлення вулиць Дорошенка Петра(Фрунзе), Коцюбинського, Надії Курченко, 40-річчя 
визволення Переяслава, кінець вулиці Ярмаркової та Чехова; 
-проведення робіт по висипці доріг мікрорайону   та поточного ремонту; 
- відсутність аптечного кіоску та  повноденного маршрутного автобусного перевезення. 
            Мною було проведено  за рік 3 рейди перевірки стану вуличного освітлення 

мікрорайону і подано до міської ради 15 грудня 2015 року звернення  з 55 підписами  наших 

жителів  щодо проведення заходів по усуненню несправностей з освітлення та заміни вуличних 

ламп  по вулицях Коцюбинського, Фрунзе, Солонці, Надії Курченко, Ярмаркової, Зоряної, 

Тепличної, Дощової , Радгоспної  та провулків Коцюбинського, Фрунзе. Відповіді не було аж 4 

місяці.  Потім подала на цю ж проблему депутатський запит 27 квітня 2016р.  де просила: 

   1. Службі ВУЖКГ провести перевірку вуличного освітлення мікрорайону «Солонці». 

   2. Вжити заходів щодо усунення несправностей з освітлення даних вулиць та заміни вуличних 
ламп  по вулицях Коцюбинського, Солонці, Надії Курченко, Ярмаркової, Белінського та провулків 
Коцюбинського, Фрунзе. 
   3. Вжити необхідних заходів по встановленню системи вуличного освітлення кінець 
вул.Ярмаркової , на  вул. 40-річчя Визволення Переяславщини,вул.Зоряній, Тепличній, Дощовій , 
Радгоспній . Внести це в план благоустрою міста. 
       Потім змінився керівник ВУЖКГ і надав відповідь  новий керівник Слюсар Ол.Мик. ,що по 
вулицях Коцюбинського, Солонці, Надії Курченко, Ярмаркової,Белінського та провулків 
Коцюбинського, Фрунзе усунення несправностей з освітлення буде проведено до 30.062016р.  
Роботи були проведені.  Тільки без освітлення залишилася вул. Надіїї Курченко.  А по вул.  вул. 
Ярмаркової ,   вул. 40-річчя Визволення Переяславщини, вул.Зоряній, Тепличній, Дощовій , 
Радгоспній необхідно виготовити технічну та проектну  документацію, згідно якої виготовити 
монтаж мереж. Але це вже  не робота  депутата виготовляти  документацію і вносити в план 
благоустрою  міста освітлення мікрорайонів. Це турбота працівників міської ради. Якщо є скарги 
громадян , то потрібно їх вирішувати! 
       Проведено 3 рейди перевірки  стану доріг  . По підсумках рейдів та звернень  57 громадян 
було  підготовлено та подано до міської ради 7 запитів та  17 депутатських звернень. Відповіді від 
7 червня 2016  були такі: 1. Капітальний ремонт вул.. Солонці запланований на 2017 рік.( це вже 3 
перенесення дат ремонту) 
2. Висипка вул. Фрунзе, Коцюбинського , Чехова, Белінського, Тепличної , Радгоспної, Зоряної, 
Дощової буде проведена у разі наявності матеріалів. А по  вул..40-річчя Визволення 
Переяславщини планується проведення поточного ремонту в 2016 р..  
3. Вул. Борисівське поле, Надії Курченко, пров. Тепличний , пров. Коцюбинського , вул. 
Коцюбинського включені в перелік вулиць і доріг на яких заплановане грейдерування в 2016 р.  
     Нажаль на 3  запити від 7 липня 2016 р. про поточний ремонт та висипку доріг мікрорайону до 
осіннього періоду, можливості каналізування вулиць мікрорайону  та  встановлення засобів 
примусового зниження швидкості  вкінці  вул. Ярмаркової ще й досі немає відповіді від 
працівників міської ради. Хоча повинні були їх надати в місячний термін!  
      Важко представляти інтереси громади, коли на твої звернення з підписами громадян даються 
просто відписки або взагалі не даються відповіді. В 2016 році був  лише поточний ремонт частини 
вул.. Ярмаркової на суму 15782  грн. до замагань велосипедистів та завезено на 5451  грн. остаток 
асфальту на вул. Солонці.   Висипку  доріг до осіннього періоду  проведено не було.          



       В зв’язку з чисельними скаргами на не вивезення сміття з вулиць ,було подано мною 27 квітня 
16р. звернення про те,  що ТОВ « Грін Терра» не направляє в заїзди по вулицях Солонці, 
Ярмаркова , провул. Фрунзе машину , тому люди виносять своє сміття на центральну проїзну 
частину вулиць Солонці та Ярмаркова , спричиняючи стихійні звалища біля стовпів 
електромережі.   Було  проведено ще  1 рейд  перевірки разом з керівництвом «Грін  Терри» з 
питань вивезення сміття ,  де було узгоджено  питання по своєчасному вивезенню  
твердих відходів по вул. Ярмаркова,  Дорошенка Петра (колишня Фрунзе)  та Солонці . 
Нажаль на сьогодні є великі проблеми ТОВ « Переяслав-Буд» з вивезення твердих побутових 
відходів на  вулицях  мікрорайону. Основною причиною є неможливість заїхати у вузькі провулки 
і у вулиці ,де не розчищено сніг, в зимовий період та  є нерегулярність вивезення, не дотримання 
графіку вивезення сміття. Керівництву міста  раджу  вирішити це питання, бо ця проблема  існує 
по всьому місту. Якщо  у даного ТОВ немає відповідної техніки для заїзду в вузькі провулки , то  
зумовити їх закупити малу грузову техніку, або розірвати договір за невиконання  договірних 
умов. Або ж  працівники  « Переяслав- Буд» можуть пройти 50 метрів  провулку Дорошенка Петра( 
Фрунзе) , де живуть лише пенсіонери  ,щоб зібрати кульки з відходами. Бо місця для їх 
централізованого виносу немає. На даний час це  єдине звалище по вул.Ярмарковій, на 
пересіченні з  вул. Дорошенка Петра. 
              
                           Але хочу все ж таки зупинитися і на тих роботах , які  таки були зроблені в 
цьому році. 
           По вулицях мікрорайону двічі проводилася заміна ламп вуличного освітлення , а на 
вулицях Коцюбинського та Петра Дорошенка ще й встановлено нові світильники чи  
полагоджені старі.     Проведено коронування та обрізка старих дерев по вул.Солонці та 
пров. Тепличний ( Дубки).    Встановлено в нашому мікрорайоні кіоск « Молоко - хліб» , де 
продукція продається  за цінами міського виробника В травні прогрейдеровано  вулиці Надії 
Курченко,  Борисівське поле , провулок Коцюбинського , висипано вул. Дорошенка Петра  . За 
результатами мого звернення вжито заходів щодо правильного нарахування субсидій  
жителям міста , де немає централізованого водовідведення згідно «Положенням про 
порядок призначення та надання населенню субсидій» , затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848( в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 1997р. №1050 ( 1050-97- п). Тепер мешканці міста можуть 
отримувати субсидію на вивезення рідких нечистот, попередньо заключивши договір з 
ВУКГ і взявши їх довідку для надання у відділ нарахування субсидій.  Повна вартість 1 
машини на 4 куби нечистот – 398.48 , а по субсидії – від 7 грн до 24 грн.  за 1 машину. 
        Щодо звернення  про придбання техніки  для цеху « Благоустрій» КП ВУКГ мені 
повідомили, що спецтехніка буде придбана  згідно « Програми благоустрою м. Переяслава- 
Хм. на 2016-2017 роки».   
       В рамках проекту « Переяслав- Ековесна 2016» мною було  організовано та проведено  
суботник біля озера в парку « Приозерний»  .  Нам допомагали студенти міського 
університету .Висаджено 24 дерева,встановлено на дитячому майданчику 2 нові гойдалки 
, висипано піском   волейбольний та дитячий майданчики. Створено клумбу біля магазину 
№ 25 та висаджено 3  горобини . 
 

       Роботи  завжди багато , але я буду дуже вдячна своїм виборцям за допомогу у вирішенні 

проблем нашого округу.  Шкода , що деякі несвідомі громадяни вивезли майже весь пісок з 

дитячого майданчику і ламають висаджені в парку дерева, чи лишають сміття  на полі  та біля 

стовпів електромереж.  

       Давайте берегти те, що маємо і втілювати те, про що мріємо!  Хочу щоб  запрацювали наші 

вуличні комітети, 

Вірю , що ми разом попрацюємо  над покращенням  благоустрою свого мікрорайону. Чекаю ваших 

пропозицій.  

                                 З повагою до Вас   депутат міської ради  Жанна Федорук   
 


