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Я, Товстоног Олександр Петрович, обраний депутатом Гостомельської 

селищної ради VІI скликання у жовтні 2015 року. 

У селищній раді обраний заступником постійної комісії з 

питань регламенту. 

За 2015‒2016 роки брав участь у роботі ради та постійної комісії.  

Написав 10 депутатських звернень.  

За звітний період було проведено 10 сесій селищної ради  та постійних 

комісій, із яких був присутнім на 9-ти. 

Підзвітність депутата виборцям: проведено кілька зустрічей з 

виборцями у 2016році щодо формування подання до бюджету та вирішення 

проблем округу. Постійно підтримую зв'язок з виборцями, трудовими 

колективами і громадськими організаціями. 

Один раз на півріччя інформую виборців про роботу  селищної ради та її 

органів, про виконання планів та програми економічного і соціального 

розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і 

доручень виборців. 

Постійно вивчаю громадську думку та беру участь у громадських 

слуханнях з питань, що стосується виборчого округу №24, вивчаю потреби 

Гостомельської територіальної громади, інформую про них раду та її органи, 

беру безпосередню участь у їх вирішенні. 

Під час засідань ради брав активну участь у їх роботі.  

Упродовж депутатської каденції до мене зверталися виборці зі своїми 

проблемами та пропозиціями. Вживаю заходів щодо забезпечення їх 

оперативного вирішення. 

Вирішення проблем округу : 

 продовжую опікування учнями та дітками в ЗОШ №14 та ДНЗ 

«Веселка» за зверненнями директорів; 

 за пропозицією мешканців та за сприянням Гостомельської селищної 

ради частково обладнана пішохідна доріжка у приватному секторі  по 

вул. Проскурівській, 6, 7 та 8; 

 здійснено  ремонт покрівлі, замінені металопластикові вікна в під'їздах, 

облаштовані піддашки, встановлені прибудинкові лавочки та урни для 

сміття по вул. Проскурівська 11; 

 замінені металопластикові вікна в під'їздах, облаштовані піддашки, 

встановлені прибудинкові лавочки та урни для сміття по 

вул. Проскурівська 9; 

 проведено толоку до Великодніх свят. 

Подання: 

 подання до Гостомельського селищного голови щодо включення до 

бюджету на 2016 рік перелік першочергових та планових робіт. 

Звернення: 

http://ztrada.gov.ua/index.php/zviti-deputativ/2819-zvit-stets-galini-anatolijivni-deputata-zhitomirskoji-rajonnoji-radi-vi-sklikannya
http://ztrada.gov.ua/index.php/zviti-deputativ/2819-zvit-stets-galini-anatolijivni-deputata-zhitomirskoji-rajonnoji-radi-vi-sklikannya


 звернення до Гостомельського селищного голови щодо облаштування 

та виніс лічильників обліку електроенергії за межі квартир по 

вул. Проскурівська 9; 

 звернення до Гостомельського селищного голови з приводу вуличного 

освітлення по вул. Проскурівська та біля монументу зв'язківцям; 

 звернення до Гостомельського селищного голови з приводу здійснення 

робіт по озелененню скверу навколо монументу зв'язківцям та догляду 

за ним; 

 звернення до Гостомельського селищного голови в рамках проведення 

двомісячниказ благоустрою зобов’язати власника АГЗС, розміщеної 

біля військового містечка, привести до ладу та побілити паркан 

навколо нашого містечка, виконати благоустрій своєї території; 

 звернення до Гостомельського селищного голови щодо взяття під 

особистий контроль діяльності посадових осіб відповідальних за 

регулярний та систематичний вивіз сміття (твердих побутових 

відходів); 

 звернення до Гостомельського селищного голови щодо включення 

громадянина, як учасника АТО, який проживає за адресою 

вул. Проскурівська 9, до черги із забезпечення земельною ділянкою під 

індивідуальну забудову. 

Пропозиції мешканців: 

 асфальтування проблемних ділянок доріг на окрузі; 

 сквер за монументом воїнам-звязківцям: кронування дерев та ремонт 

існуючих доріжок, встановлення лавочок та освітлення; 

 сквер перед монументом воїнам-звязківцям: зрізати старі, аварійні 

дерева. Висадити декоративні деревця. Відновити зелені насадження 

(зелений забор – кущі), відновити асфальтове покриття по периметру; 

 вул. Проскурівська 6, 7 та 8: прокладання автомобільної дороги до 

приватного сектору, дообладнання пішохідної доріжки у приватному 

секторі; 

 Просурівська 9: плановий та поступовий ремонт в під’їздах. 

Утеплення будинку. Вирівнювання прибудинкового майданчика. 

Ремонт та оновлення місця для сушіння білизни. Профілактичні роботи 

й ремонт інженерних мереж в підвальних приміщеннях з метою 

приведення їх до санітарних норм. Встановлення теплового 

лічильника. Облаштування дитячого майданчика. Встановлення по 

периметру будинку огорожі;  

 Проскурівська 11: утеплення будинку. Плановий та поступовий 

ремонт в під’їздах. Профілактичні роботи та ремонт інженерних мереж 

в підвальних приміщеннях з метою приведення їх до санітарних норм. 

Розширення та облаштування місця для паркування. Встановлення 

елементів дитячого майданчика. Встановлення теплового лічильника. 

Встановлення по периметру будинку огорожі. 

Пріоритетним і надалі залишатиметься вирішення питань 

життєзабезпечення  територіальних громад району та зокрема виборчого 



округу,  вирішення питань ремонту доріг, впровадження енергозберігаючих 

технологій, встановлення дитячих майданчиків, розширення місць 

паркування, ремонт інженерних мереж в підвальних приміщеннях, 

відновлення зелених насаджень та дорожнього покриття по периметру скверу 

перед та за монументом воїнам-зв'язківцям. 

 

З повагою, депутат округу № 24                        Товстоног О.П. 

 


