
ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Міський голова 

 
__________________В.Москаленко 

28.03.2018 року 
Доручення на пропозиції та зауваження, 

  подані депутатами Коростенської міської ради під час депутатських слухань щодо виконання загальноміських програм за 
2017 рік, які пройшли у лютому-березні 2018 року *. 

  Назва  програми Зміст доручення Кому доручено Термін 
виконання 

1.Налагодити систему контролю за формуванням земельних 
ділянок (держреєстрація) комунальними установами. 

 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

3 квартал 
2018 року 

2.Прискорити темпи інвентаризації  інвестиційно привабливих 
територій міста 

 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

2018р. 

3.Розробити та впровадити покрокову схему формування 
реєстру вільних ділянок, в т.ч. для комерційного використання. 

 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

2 квартал 
2018 року 

1 
Програма розвитку земельних 
відносин у м.Коростень на 2017-
2021 роки. 

4.Проаналізувати діюче положення «Про виділення земельних 
ділянок під індивідуальну житлову забудову» та за необхідності 
привести у відповідність до норм діючого законодавства  

 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

2 квартал 
2018 року 

2 

Програма  із створення, 
розроблення містобудівної та 
проектної  документації  
територій м. Коростеня на період 
2018-2019 роки 

1.Після отримання від розробників публічних карт та планів, 
забезпечити до них доступ громадськості.  

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

10 днів після 
отримання 

1.Внести пропозиції по удосконаленню системи оповіщення 
(розробити план дій) 

 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

2 квартал 
2018 року 3 

Програма забезпечення 
техногенної та пожежної 
безпеки, захисту населення і 
території міста Коростеня від 
надзвичайних ситуацій на 2017-
2021 роки 

2.Забезпечити необхідний мінімум власного запасу 
матеріального резерву (матеріали та обладнання) та надійну 
систему договорів постачання з суб'єктами  господарювання 

 

Бошаков О.Г. – 
начальник відділу 
цивільного захисту 

2018 р. 



3.Запропонувати механізм (програму, план дій, порядок 
фінансування) усунення та попередження локального 
підтоплення в незалежності від його походження. 

 

Якубовський Л.П. – 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

4.Вивчити питання про необхідність розробки окремої програми 
забезпечення захисту населення в особливий період (сховища, 
тренінги, плани евакуації, тощо). 

 

Бошаков О.Г.- 
начальник відділу 
цивільного захисту 

2 квартал 
2018 року 

5 Програма розвитку освіти 
м.Коростеня на 2017-2021 р. 

 Визначення пріоритетів  при розподілі  коштів міської 
громади:  

1.Забезпечення безпеки дітей (в т.ч. кронування та зрізка 
аварійних дерев   на територіях закладів освіти).  

2.Забезпечення енергоефективності (проведення аудиту 
ефективності використаних коштів на енергозбереження 
(перевірка тепловізарами  встановленні вікна, двері, тощо).  

3.Забезпечення збереження комунального майна.  
4.Розвиток технічної та матеріальної бази забезпечення 

учбового процесу з використанням сучасних технологій.  
5.Забезпечення витрат на утримання ДНЗ. Комплексне 

забезпеченя товаро-матеріальними цінностями всіх ДНЗ, ЗОШ.  

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

3 квартал 
2018 року 

6 
Програма «Молодь і родини 
міста Коростеня» на 2017-2021 
роки 

1.Розробка та впровадження заходів по попередженню 
насильства в родині (по відношенню до жінки, до дитини) 

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

1.Висвітлення в ЗМІ   етапів реформування закладів  охорони  
здоров’я  в місті   з метою інформування   мешканців  міста що 
робиться і  що очікується. 

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

постійно 

8 
Міська програма розвитку 
охорони здоров’я на 2017-2019 
роки 

2.Організація  виїзного   ознайомлення  депутатів  міської ради із  
закладами охорони здоров'я з метою   вивчення  потреб у  
поліпшення комунального майна та  потреби в  матеріальному 
забезпеченні 

 

Вигівський В.В. – 
секретар міської ради 

2 квартал 
2018 року 

1.Будівництво спортивного майданчику у районі Коростень-
Подільський (загальнодоступного). 

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

2018 р. 

9 

Програма розвитку фізичної 
культури і спорту на 2017-2020 
роки. 

2.Організація виїзду спортивних команд у  "літні тренувальні 
табори" .  

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

2018р. 



 
3.Здійснення контролю за підготовкою необхідної документації 
до початку будівництва оздоровчо-спортивного комплексу 
(басейну) 

Вигівський В.В. – 
секретар міської ради 

2018р. 

10 

Міська програма забезпечення 
житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування та осіб з їх числа на 
2017 – 2020 роки. 

1.Подальше піклування щодо максимального забезпечення 
житлом дітей-сиріт. 

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

постійно 

1.Пошук нових видів платних послуг для збільшення  власних 
доходів Міського Палацу культури ім..Т.Г.Шевченка. 

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

постійно 

2.Покращення оповіщення населення про заходи які мають 
відбуватися  у  Міському  Палаці культури.  Розміщення 
інформаційного  екрану на центральній площі .  

 

Дзиґа О.О. – 
заступник міського 

голови 

постійно 

11 

Комплексна програма реалізації 
культурно-масових заходів, 
розвитку туризму та збереження 
культурної спадщини  в 
м.Коростеня на 2017-2021 роки 3.Організація  виїзного ознайомлення депутатів з бібліотечними 

закладами, з наявним бібліотечним  фондом  та  вивчення 
доцільності  організації збору книг  для поповнення  
бібліотечного фонду  

 

Вигівський В.В. – 
секретар міської ради 

3 квартал 
2018 року 

12 
Комплексна програма 
профілактики злочинності в місті 
Коростені на 2017-2020 роки 

1.Розробити план дій щодо розгортання у місті цифрової  
системи відеоспостереження із підключенням до єдиної міської 
мережі максимальної кількості камер спостереження 
(комунальних, корпоративних та приватних). 

 

Охрімчук А.В. – 
керуючий справами 

виконкому 
 

Ясинецький О.А. – 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

1.Заходи по школах, які не виконані у 2017, запланувати та  
здійснити в  2018 році. 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 
 

Дзиґа О.О.- заступник 
міського голови 

Квітень 2018 
р. 

13 

Програма впровадження системи 
енергетичного менеджменту в 
місті Коростень на 2017-2019 
роки. 

2.Вивчити питання доцільності дольової участі у встановленні 
лічильників для малозабезпечених 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 



3.Розробити програму "Енергоефективність" (не лише контроль, 
але й  аудиту, розробка проектів, система фінансування, 
виконання робіт по забезпеченню максимальної 
енергоефективності з метою зменшення витрат енергоносіїв 
комунальними установами та мешканцями міста взагалі)  

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

3 квартал 
2018 року 

4.Розробити систему стимулювання виконавців (розпорядників 
коштів) які здійснюють контроль за енергоефективністю. 
 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 
 

4 квартал 
2018 року 

1.Пошук джерел підведення комунікацій на територію 
Індустріального парку. 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

До вирішення 

2.Визначення (проведення маркетологічних досліджень) 
інвестиційно привабливих вільних земельних ділянок для 
комерційного використання та оприлюднення цієї інформації 
через Інтернет. 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

2018р. 

3.Проведення, спільно с власниками промислових зон, що не 
використовуються, заходів по залученню інвесторів,  зміні 
цільового призначення, викупу коштами громади та інш. з 
метою їх ефективного використання ( в першу чергу у житлових 
районах міста). 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

2018р. 

4.Розробка та  затвердження нової редакції Положення Про 
пайову участь   замовників будівництва у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  з 
метою збалансування  розміру  дольової участі 
 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

2 квартал 
2018 року 

14 

Програма залучення інвестицій 
та просування позитивного 
іміджу міста Коростеня на 2017-
2019роки 

5.Розробка та впровадження системи підготовки професійних 
кадрів на потребу потенційних інвесторів. 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

3 квартал 
2018 року 

1.Збільшити коло учасників програми відшкодування відсотків 
по кредитах для суб’єктів малого і середнього підприємництва  

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

постійно 
15 

Програма по підтримці розвитку 
малого підприємництва в місті 
Коростені на 2017-2019 роки. 

2.Вивчити питання щодо впровадження факультативного курсу 
в старших класах загальноосвітніх закладів міста  щодо 
започаткування власних прав (основи бізнесу). 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

До серпня 
2018р. 



3.Розробити формат бізнес-плану для укладання угоди на 
відшкодування відсотків суб’єктам малого і середнього 
підприємництва (Управління економіки спільно  з  Центром 
підтримки підприємництва). 

 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 

Квітень 
2018р. 

16 

Програма по реалізації 
Стратегічного плану розвитку 
міста  Коростеня  на 2017-2019 
роки. 

1.По результатах моніторингу внести зміни до Стратегічного 
плану розвитку міста до 2025 року та у текст анкети до жовтня 
2018р. 

Вигівський В.В.- 
секретар міської ради 

Квітень 
2018р. 

1.Посилити   відповідальність за санітарний стан закріплених 
територій (впершу чергу керівників комунальних підприємств та 
бюджетних установ). 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

Постійний 
контроль 

2.Врегулювати питання закріплення контейнерних майданчиків  
з вивозу твердих  побутових відходів. 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

3 квартал 
2018 року 

3.Розробка  концепції взаємовідносин між міською радою і 
громадськими  організаціями міста щодо зменшення 
безпритульник  собак на  вулицях міста з напрямками  
фінансової підтримки  з міського бюджету  на   організацію 
стерилізації, відлову  і т.д. Розробка та затвердження 
відповідного плану дій (в т.ч. утримання притулку) за участю 
громадські організації з визначенням та розподілом 
організаційних заходів між виконавцями. 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 
Постійна комісія 

міської ради з питань 
законності, 

правопорядку, прав 
людини, розвитку 

громади, .. 

2 квартал 
2018 року 

4.Запропонувати шляхи зменшення забруднення річки Уж , 
шляхом обладнання фільтрувальних об'єктів на дренажній 
каналізації 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

17 
Програма благоустрою та 
покращення стану  довкілля міста 
Коростеня на 2017 -2021 роки 

5.Вирішення питання  лівнеприймачів  в місцях розташування  
приватного сектору з метою запобігання підтоплень та 
передбачати  в  кошторисі витрат кошти на  виконання  робіт по 
проблемним  місцям, які  перебувають на обліку і  рахуються 
роками  в  плані робіт; 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

До вересня 
2018р. 



6.Обстежити територію міста на предмет відсутності люків на 
колодязях та зробити розрахунок  потреби в коштах на 2018 рік 
щодо виконання робіт  по приведенню у відповідність люків, які 
розташовані на дорогах та тротуарах ї з метою забезпечення 
безпеки руху, недопущення травматизму та  трагічних наслідків. 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

щоквартально 

7.Напрацювати заходи по річці Уж та напрямки роботи по  
покращенню її стану 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

1.Напрацювати заходи по фінансовій допомозі розвитку ОСББ  
 

Якубовський Л.П. 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 

2.Визначення та встановлення прибудинкових територій 
житлових будинків. 

 

Якубовський Л.П. -
заступник міського 

голови 
Тумаш С.П. – 

начальник відділу 
архітектури, 

містобудування, 
земельних ресурсів 

До 
завершення 
робіт при 
наявності 

фінансування 

18 
Програма розвитку житлово-
комунального господарства міста 
Коростеня на 2017 - 2021 роки. 

3.Вирішити питання майна  територіальної громади міста, яке  
закріплене за підприємством  Теплозабезпечення на праві 
оперативного  управління  у зв’язку із великою збитковістю   та 
ознаками очікуваного  банкрутства. Пропозиція: Створити 
комунальну установу "Фонд комунального майна територіальної 
громади міста" з функціями балансоутримувача та замовника 
будівельних робіт, капітальних ремонтів  на об'єктах  
нерухомості  комунальної власності. 

Ясинецький О.А.- 
заступник міського 

голови 
 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

Травень 2018р. 

19 
Програма розвитку органів 
самоорганізації населення в місті 
Коростені на 2017 -2020 роки 

1. Організація роботи по стимулюванню та підтримці 
будинкових та вуличних комітетів. Залучення до самоорганізації  
вуличних комітетів  у всіх районах міста. 

 

Якубовський Л.П.- 
заступник міського 

голови 

2 квартал 
2018 року 
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Програма створення міської 
автоматизованої інформаційної 
системи на 2017-2019 роки . 

1.Структурним підрозділам виконкому проаналізувати наявне 
наповнення  інформаційної  бази на сайті  міської ради та  
розмісти всі  діючі нормативні документи на  сьогодні які 

Охрімчук А.В.- 
керуючий справами 

виконкому 

2018р. 



 приймались міською радою, виконавчим комітетом. Особливу 
увагу  звернути  на  розділ "Регуляторна  політика", щоб 
користувачі могли знайти  всі  діючі Порядки, Положення та 
дату їх прийняття. 

21 

Програма підтримки розвитку 
засобів масової інформації 
комунальної форми власності 
Коростенської міської ради на 
2017-2019 роки 

 

1. Висвітлення в ЗМІ роботи депутатів в  постійних комісіях, 
робочих комісіях та групах. Надавати в ЗМІ  інформацію про 
засідання комісій, робочих комісій та груп, питання  які 
розглядались та результати їх вирішення. 

Вигівський В.В. – 
секретар міської ради 

постійно 

 
 
* Контроль за виконання доручень буде здійснюватись щоквартально. 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                           В.Вигівський 
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