
 

ЗВІТ 

Депутата Житомирської міської  ради Шевчука Валерія Леонтійовича з   

листопада 2016 року по квітень 2017 року. 

 

       Працює громадська приймальня за адресою вул. Велика Бердичівська 66/30 в приміщенні 

бібліотеки. Дні прийому : 2-га та 4-та п’ятниця кожного місяця з 17-ї та 19-ї години. Заяви від громадян 

приймаються також через відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності Житомирської 

міської ради за тел.:  48-11-79. 

      На протязі року відбулись зустрічі з мешканцями міста та виборчого округу , а саме:  

01.11.16 р. Відбулась зустріч з Ізкоростенським А.І. вул.Леваневського 64 кв.51( прохання надання 

допомоги на лікування). 

02.11.16 р. Направив звернення на міського голову  стосовно допомоги гр. Чемериз І.М.  по вул. 

Бальзаківській 4.  

03.11.16 р. Направив звернення на міського голову  стосовно встановлення дитячого майданчика по вул. 

Довженка 62. 

11.11.16 р. Отримавши заяву гр. Вижак звернувся до начальника Житомирського відділу ГУ Нацполіції  в 

Житомирській області в зв’язку з ігноруванням її звернення.  

14.11.16 р. Направив звернення на ім’я начальника Управління комунального господарства щодо 

неякісного прибирання снігу.  

15.11.16 р. Отримав колективне звернення від мешканців будинку №19 по вул. Театральній з вимогою 

винесення питання на найближчу сесію затвердження детального плану території . 

21.11.16 р. Направив звернення на міського голову  стосовно допомоги гр. Світличному П.Д.  по 

вул.Довженко 62 кв.48. 

22.11.16 р. Звернувся до начальника Управління у справах сім’ї  молоді та спорту стосовно використання 

бюджетних коштів. 

22.11.16 р. Звернувся до міського голови стосовно функціонування ігрового закладу Лото-Маркет у 

нічний час. 

29.11.16 р. Направив звернення на міського голову  стосовно допомоги гр.Бердник А.В. вул. Вітрука 47/7 

кв.136. 

30.11.16 р. В зв’язку з зверненням гр. Вижак повторно звернувся до начальника Житомирського відділу 

ГУ Нацполіції  в Житомирській області стосовно допомоги у поверненні самовільно захопленого підвалу 

гр. Кривульською Г.І.  

02.12.16 р. Направив звернення в Управління сім’ї  молоді та спорту в зв’язку зі зміною щодо 

використання коштів. 

03.12.16 р. Зустрівся з мешканцями будинків 12 по вул. Бальзаківській та 66/30 по вул. В.Бердичівській  

та визначились з місцем майбутнього встановлення дитячої гірки та ігрового майданчику. 



 

 

08.12.16 р. Звернувся до заступника прокурора Житомирської області стосовно позовної заяви за 

позовом прокуратури м. Житомира в інтересах  держави до Житомирської міської ради. 

08.12.16 р. Звернувся до начальника ДАБІ в Житомирській області стосовно дій в зв’язку з проведенням 

ремонтно-будівельних робіт по вул. Хлібній 17. 

13.12.16 р. Отримав колективне звернення від мешканців будинку № 12 по вул. Бальзаківській стосовно  

котельні з якої через невисоке встановлення труби відбуваються викиди диму ,які потрапляють у вікна 

прилеглих будинків. Зустрівся з виконавцями робіт та заступником міського голови. 

13.12.16 р. В зв’язку з заявою ПП Лісовської Н.А. направив звернення до Управління Служби безпеки 

України в Житомирській області стосовно перевірки законності отримання ділянки в оренду ФОП 

Волинець Є.Д. 

13.12.16 р. Звернувся до начальника ДАБІ в Житомирській області стосовно законності видачі 

містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по вул. Хлібній 17. 

15.12.16р. Звернувся до міського голови стосовно відмови продажу земельної ділянки гр. Волинець Я.Д. 

16.12.16 р. Зустрівся з мешканцями та отримав колективне звернення щодо асфальтування 

прибудинкової території провулку Майдан Путятинський № 6,7,8,8а та Гагаріна 18. 

19.12.16 р. Направив звернення начальнику Управляння превентивної діяльності ГУНП в Житомирській 

області в зв’язку з постійними скаргами мешканців та до перевірки  технічних умов будівництва АЗС по 

вул. Жуйка 4. 

20.12.16 р. Звернувся до міського голови щодо скасування містобудівних умов забудови земельної 

ділянки по вул. Хлібній 17 ФОП Волинець Є.Д.  

23.12.16 р. Звернувся до міського голови щодо асфальтування двору будинку 64 по вул. Довженка . 

12.01.17 р. В зв’язку з проханням громадян звернувся до міського голови щодо передбачення в міській 

цільовій програмі «Безпечне місто» камер відео спостереження на виїздах з міста. 

24.01.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. Щетині 

О.М. вул .В.Бердичівська 67. 

26.01.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. 

Краєвському Д.Г. вул. Довженка 38. 

26.01.17 р. Направив пропозицію міському голові щодо використання бюджетних коштів для поліклініки 

центральної міської лікарні №1 . 

27.01.17 р. Отримав колективне звернення щодо проведення капітального ремонту інженерних мереж в 

підвалі будинку №75 по вул .В.Бердичівській та направив лист до міського голови. 

07.02.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання рекомендацій від Департаменту 

містобудування та земельних відносин щодо дотримання ДБН замовником будівництва. 

21.02.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. 

Коновалової Т.Є.  

22.02.17 р. Направив звернення щодо закупівлі комп’ютерів для ЗОШ №33. 



23.02.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. 

Дутковський Т.К. 

28.02.17 р. Звернувся до заступника міського голови щодо обстеження тех.умов житлового будинку № 

12  по вул. Бальзаківській. 

01.03.17 р. Направив звернення до міського голови щодо передачі списаних комп’ютерів на баланс ЗОШ 

№33. 

11.03.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. 

Максютенко Г.П.  

14.03.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. Боровській 

Н.В. 

27.03.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. Щеглову 

А.М. 

14.04.17 р. Направив звернення до міського голови стосовно надання стенограми з приводу продажу 

земельної ділянки ПП Волинець Є.Д. 

18.04.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. 

Омецинській М.В. 

19.04.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. Мельник 

Л.М. 

20.04.17 р. Направив пропозиції до міського голови щодо використання бюджетних коштів на 

придбання спортивної форми для ЗОШ №33. 

21.04.17 р. Направив звернення до міського голови щодо надання матеріальної допомоги гр. Будницькій 

М.М. 

    З коштів які були виділені на підтримку депутатської діяльності матеріальну допомогу було надано 14-

ти особам, ЗОШ №33 та І-міській поліклініці. 

    Встановлено тенісний стіл у дворі будинку № 75 по вул. В.Бердичівській , дитяча гірка по 

вул.Бальзаківській 12 та дитячий  ігровий майданчик  по вул. В.Бердичівській 66/30. 

       Прийняв участь у розробленні вихідних даних по проекту «Бюджету участі 2017 року» та зареєстрував 

проект. 

       Відвідав 15 об’єктів по спірних питаннях за дорученням профільної комісії , 3 рази був присутній на 

комісії в справах використання нежитлових приміщень комунальної власності міста Житомира до якої я 

вхожу.  

      Був присутнім  на 8-ми сесійних засіданнях  Житомирської міської ради, 30-ти засіданнях постійної 

депутатської комісії з питань архітектури містобудування та землекористування членом якої я являюсь. 

                                                                                                

Депутат Житомирської міської ради                                                                                         В.Л.Шевчук 

            18.05.2017 року 

 

 


