
 
 
 

                                                                    
 

РІШЕННЯ 
тридцять восьма  сесія VІ скликання 

 
від 18.12.2014 р. №_______ 

 
Про план роботи  Коростенської міської  
ради на І півріччя 2015 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 перше півріччя  2015 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 38 сесії 
Коростенської міської ради VІ 
скликання від 18.12.14р.№_______ 

 
П Л А Н 

роботи Коростенської міської ради на перше півріччя 2015 року. 
 

І.Питання для розгляду міською радою. 
 
1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2014 рік. 

 
2. Про підсумки виконання Програми економічного та соціального розвитку міста 

Коростеня  за 2014 рік 
                                                                                                                                                                                                                                  

3. Про виконання Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного 
санітарного стану в м. Коростені. 
 

4. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 
міської ради у 2014 році. 
 

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

6. Про повідомлення депутатів міської ради про роботу в раді, виконання 
депутатських повноважень 
 

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

8. 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. Аналіз ефективності діяльності суб’єктів, за рахунок яких формується доходна 

частина міського бюджету. 
2. Про виконання програми “Околиця -2” на 2009-2014 рр. 
3 Про хід виконання програми КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення 

споживання природного газу. 
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  земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

 
1. Інформація про витрачання коштів цільового фонду розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Коростеня за 2014 рік. 



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

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

4. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
5. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

Комісія з питань гуманітарної політики,  засобів масової інформації  
 

1. Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Коростеня на 
2013-2015 роки. 

2. Про впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти міста. 
3. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких 

покладений на постійну комісію. 
4. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
5. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

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

1. Про стан і заходи з питань захворюваності та медичного забезпечення населення. 
2. Про бюджетні призначення на виконання природоохоронних заходів, які 

фінансуватимуться з фонду охорони навколишнього природного середовища у 
складі міського бюджету. 

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

4. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 
5. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

 
Комісія з питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 

депутатської діяльності та етики 
 

1. Про виконання Програми передачі гуртожитків у власність територіальної 
громади міста Коростеня та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 
2010-2014 роки. 

2. Про роботу Коростенського міського відділу Управління державної Міграційної 
Служби України в Житомирській області. 

3. Про діяльність депутатів та депутатських комісій. Про організацію проведення 
звітів депутатів міської ради VІ скликання перед виборцями. 

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  

 
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. Перевірка виконання заходів передбачених «Програмою поводження з ТПВ в 
м.Коростені (рішення 10 сесії міської ради від 24.11.2011р. №440) 

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



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

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

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

7. 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. 

8. 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. 

9. 
 

Перевірка договорів короткострокової оренди земельних ділянок по сплаті оренди. 
 

10. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРЕЛІК 
тем, які вивчатимуться депутатами Коростенської міської ради протягом 2015 

року. 
№п/п Назва питання Відповідальні 

 
1. Положення Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2015 рік”. 
Щербанюк Л.П. – начальник 
фінансового управління. 
 

2. Про діяльність депутата місцевої ради у світлі 
вимог Закону України від 07.04.2011 року "Про 
засади запобігання і протидії корупції". 
 

Войтюк Р.Л. – головний 
спеціаліст юрисконсульт 
юридичного відділу 
 

3. Засоби масової інформації як спосіб підвищення 
довіри до органів влади. 

Чижевська Н.М. – начальник 
відділу інформаційно- 
консультативного 
забезпечення 

4. Законодавче регулювання житлово-комунальних 
послуг. Компетенція органів місцевого 
самоврядування 

Мартинюк В.М - начальник 
управління ЖКГ. 

5. Робота щодо попередження насильства в сім’ї  Черних О.М. – начальник 
відділу сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту. 
 

6. Державні пільги для багатодітних сімей Черних О.М. – начальник 
відділу сім’ї, молоді, фізичної 
культури та спорту. 
 

7. Ключові аспекти законодавства, яке встановлює 
порядок проведення загальнодержавних та 
місцевих виборів. 

Петренко В.П. – начальник 
ведення Державного реєстру 
виборців. 

8. Призначення житлових субсидій Єсін І.В. – начальник УПСЗН. 
 

9. Здійснення громадського контролю за 
дотриманням прав засуджених осіб, осіб 
звільнених від відбування покарань, умовно-
достроково звільнених осіб спостережною  
комісією Коростенської міської ради 

Войтюк Р.Л. – головний 
спеціаліст юрисконсульт 
юридичного відділу 
виконкому. 

10. Положення закону України про. "Про доступ до 
публічної інформації" та Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з прийняттям Закону України 
"Про інформацію" та Закону України "Про 
доступ до публічної інформації". 

Ходаківський В.В. - секретар 
міської ради 

11. Опрацювання положень Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності» 

Тумаш С.П. – начальник 
відділу архітектури, 
містобудування та земельних 
ресурсів. 

12. Порядок виділення земельних ділянок під 
житловими будинками 

Мельниченко О.П. – 
заступник начальника відділу 
архітектури, містобудування 
та земельних ресурсів. 
 

Секретар міської ради                                                                             В.В.Ходаківський 


