
 
 
 

                                                                    
 

РІШЕННЯ 
двадцять четверта сесія VІ скликання 

 
від 06.06.2013 р. №1128 

 
Про план роботи  Коростенської міської  
ради на ІІ півріччя 2013 року 
 

Розглянувши пропозиції постійних комісій міської ради, депутатських 
фракцій, окремих депутатів, заступників міського голови, начальників 
управлінь і відділів виконавчого комітету, у відповідності до п.7 ч.1 ст.26, 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.Затвердити план  роботи міської ради на друге півріччя  2013 року 

(додається). 
 
2.Головам постійних комісій міської ради, начальникам управлінь, 

відділів виконавчого комітету забезпечити своєчасну підготовку та виконання 
намічених заходів. 
 
 
Міський голова                                                                              В.Москаленко 

 
 
 

Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                          О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 24 сесії 
Коростенської міської ради VІ 
скликання від 06.06.13р.№1128 

 
П Л А Н 

роботи Коростенської міської ради на друге півріччя 2013 року. 
 

І.Питання для розгляду міською радою. 
 
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2013 року. 

 
2. Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня  за  І півріччя 2013 рік”.   
                                                                                                                                                                                                          

3. Про міський бюджет на 2014 рік. 
 

4. Про діяльність Комунальної організації „Коростенський міський центр фізичного 
здоров'я населення „Спорт для всіх” Коростенської міської ради”. 
 

5. Удосконалення надання медичної допомоги населенню м. Коростеня. 
 

6. Про хід виконання міської комплексної програми «Молодь» на 2011-2015 роки. 
 

7. Про створення конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. 
 

8. Підвищення інвестиційного іміджу та залучення інвестицій в економіку міста 
Коростеня.  
 

9. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку в  
місті Коростені. 
 

10. Розгляд проектів рішень з питань земельних правовідносин (приватизація 
земельних ділянок, що знаходяться в користуванні громадян, продаж, оренда 
земельних ділянок). 

11 Розгляд проектів рішень щодо об’єктів комунальної  власності  територіальної 
громади міста Коростеня, що підлягають приватизації та відчуженню та прийняття 
в комунальну власність приміщень та об’єктів. 

 
ІІ.Питання, що пропонуються для вивчення та розгляду постійними комісіями  

 
Комісія з питань бюджету, економіки та комунальної власності 

 
1. Про роботу КВЖРЕПів та перспективи створення нових ОСББ у місті. 

 
2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2013 року. 

 
3. Про підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня за  І півріччя 2013 року. 
4. 
 

Про хід виконання загальноміської програми «Диспетчерський контроль 
пасажирських перевезень в місті Коростені на 2011-2016 роки». 
 

5. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 
покладений на постійну комісію. 



6. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
 

7. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 
 

Комісія з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 
 

1. Про роботу відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів щодо контролю за 
будівництвом без дозволів. 
 

2. Про хід виконання комплексної програми розвитку земельних відносин та охорони 
земель в місті Коростень на 2008-2015 роки. 
 

3. Розгляд питання утримання та поточного ремонту об’єктів благоустрою міста. 
 

4. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 
покладений на постійну комісію. 
 

5. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
 

6. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 
 

Комісія з питань гуманітарної політики,  засобів масової інформації  
 

1. Діяльність центру реабілітації дітей –інвалідів Коростенської міської ради 
«Джерело Надії». 
 

2. Підтримка та розвиток засобів масової інформації комунальної форми власності 
Коростенської міської ради.  
 

3. Виконання заходів Загальнодержавної Програми «Національний план дій щодо 
реалізації конвенції ООН про права дитини»  

4. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 
покладений на постійну комісію. 
 

5. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
 

6. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 
 

Комісія з  питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології 
 

1. Інформація УПСЗН щодо стану фінансування  виплати  державних соціальних 
допомог сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, особам, які не 
мають права на трудову пенсію. 
 

2. Про хід виконання рішення 9 сесії VI скликання від 20.10.11р.№350 “Про стан 
водної артерії м.Коростеня р.Уж та заходи з покращення санітарного та 
екологічного стану”. 

3. Про хід виконання Комплексної міської екологічної  програми  на 2011 -  2015 
роки. 
 

4. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 
покладений на постійну комісію. 
 



5. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
 

6. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 
 

Комісія з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 
депутатської діяльності та етики 

 
1. Інформація про роботу Коростенського відділу ДАІ при МВ УМВС України в 

Житомирській області та поточний стан виконання міської програми забезпечення 
безпеки дорожнього руху. 
 

2. Про хід виконання «Комплексної Програми профілактики злочинності в місті 
Коростені на 2011-2015 роки». 
 

3. Про діяльність депутатів та депутатських комісій. 
 

4. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 
покладений на постійну комісію. 
 

5. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
 

6. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 
 

 
 

ІІІ.Рейди, перевірки міської ради 
 

1. Перевірка дотримання підприємствами, установами, громадянами міста «Правил 
благоустрою територій, забезпечення чистоти і належного санітарного стану у 
місті Коростені», затверджених рішенням 28 сесії міської ради IV скликання від 
23.08.05р. 

2. Проведення рейдів по перевірці проведення дозвілля молоді міста з метою 
попередження негативних явищ в молодіжному середовищі. 

3. Рейд-перевірки діяльності пунктів по збиранню, заготівлі, переробці та продажу 
брухту металів. 

4. Рейд-перевірки  роботи автомобільного транспорту по перевезенню пасажирів в 
місті Коростені, в тому числі на таксі.  

5. Дотримання безпеки та правил торгівлі на кооперативному ринку. Дотримання 
правил торгівлі алкогольними напоями. 

6. Обстеження берегової смуги р.Уж щодо виконання рішення 9 сесії VI скликання 
від 20.10.11р. №350 «Про стан водної артерії м.Коростеня – р.Уж та заходи з 
покращення санітарного та екологічного стану. 

7. Профілактичні рейди  з метою перевірки роботи місць масової концентрації молоді 
(комп’ютерних клубів, барів, кафе, тощо.) щодо дотримання режиму роботи та 
виявлення і притягнення до відповідальності  осіб, які порушують антиалкогольне 
законодавство по відношенню до неповнолітніх, розповсюджують наркотичні 
засоби, відеопродукцію порнографічного  змісту та пропагують культ насильства 
та жорстокості серед дітей, фактів перебування підлітків у вказаних закладах у 
невстановлений час. 

8. Перевірка договорів короткострокової оренди земельних ділянок по сплаті оренди. 
 

9. 
 

Рейди – перевірки земельних ділянок, які виділяються під будівництво і на яких 
протягом трьох років не побудовано жодної споруди. 



 
IV.Організаторська та роз’яснювальна робота депутатів міської ради серед 

виборців. 
 

1. Зустріч депутатів міської ради з виборцями.  
 

2. Виступи депутатів міської ради по місцевому радіомовленню, телебаченню, пресі 
(протягом півріччя). 
 

3. Звіти депутатів про проведену роботу. 
 

4. Участь депутатів у рейдах, перевірках міської ради. 
 

5. Навчання депутатів міської ради (за окремим планом). 
 

6. Участь депутатів міської ради у проведенні загальноміських заходів. 
 

7. Прийом виборців у приймальних фракцій (партій), на виборчих округах. 
 
 

Секретар міської ради                                                                             В.В.Ходаківський 
 
 
 
 


