
 
 

   У К Р А Ї Н А 
          Коростенська міська рада Житомирської області 

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

         Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від  28.03.2012р.  № 123_    
 
Про план роботи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради у ΙІ кварталі 2012року 
 

Розглянувши пропозиції по плануванню роботи структурних 
підрозділів та служб виконавчих органів міської ради, керуючись                       
ст.52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, регламентом 
роботи виконавчого комітету, затвердженим другою сесією Коростенської 
міської ради V скликання, виконавчий комітет Коростенської міської ради 
 
РІШАЄ: 
 

1.План роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради у                
ΙІ кварталі 2012 року – затвердити (додається). 

 
2.Заступникам міського голови, керівникам управлінь, відділів, служб  

виконавчого комітету організаційно забезпечити своєчасну підготовку 
питань до розгляду їх виконавчим комітетом, покласти на них персональну 
відповідальність за виконання запланованих заходів. 

 
 

Міський голова                                                           В.Москаленко 
 

 
Секретар міської ради 

В.Ходаківський 
Перший заступник міського голови 

В.Вигівський 
Заступник міського голови 

О.Дзига 
Заступник міського голови 

О.Ясинецький 
Заступник міського голови 

Л.Якубовський 
Керуючий справами виконкому 

А.Охрімчук 
Начальник юридичного відділу 

Т.Камінська 



                                                                           Додаток 
до рішення міськвиконкому 

                                   від 28.03.2012 р. № 123 
П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради  
у ΙІ-му кварталі 2012 року 

 
I.Питання, що будуть розглядатись на засіданнях виконавчого комітету в обов’язковому 
порядку: 

№п/
п 

Дата  
розгляду 

Питання Відповідальний за 
підготовку 

Контрольний  
термін 

підготовки 

При-
мітка  

1. 25.04.12 Про підсумки опалювального сезону Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 
 

20.04.12  

2. 06.06.12 Про підготовку та проведення в 2012 році 
технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони (цивільного захисту) 

Вигівський В.В. 
Бошаков О.Г. 

01.06.12  

3 06.06.12 Про розробку містобудівної документації Вигівський В.В. 
Тумаш С.П. 
 

01.06.12  

4. 20.06.12 Про організацію робіт з благоустрою міста 
 в 2012 році. 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 

15.06.12  

 
 

П.Питання, які будуть вивчатись на місцях з метою забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку міста і  виноситись на розгляд виконкому. 
 
1. Про виконання стратегічного плану розвитку міста Коростеня. 
  
   Вигівський В.В. 
   Лискова Н.А. 
   квітень-травень (перенесено з плану роботи виконкому І кварталу 2012 р.) 
 
2. Про організацію оздоровлення дітей. 
 
   Дзига О.О. 
   Григорчук І.Л. 
   травень-червень 
 
3. Про стан виконання заяв і звернень громадян у виконавчих органах Коростенської 
міської ради. 
 
    Охрімчук А.В. 
    Охрименко Г.О. 
    червень  
 
4. Про роботу адміністративної комісії. 
 
    Вигівський В.В. 
    Козаченко О.О. 
    червень 



III.Перелік документів законодавчих і виконавчих органів державної влади, 
що будуть вивчатись та розглядатись в порядку контролю за виконанням. 
 
                                                              Указ Президента України 
 
         № 45/2012 від 01.02.2012 р. «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-
2020 роки» 

                                                
Охрімчук.А.В., Іванова Р.А. 

          квітень – травень 
 
       №187/2012 від 12.03.2012 р. «Про Національний план дій на 2012 рік щодо 
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможність, економіка, ефективна держава». 
 

Охрімчук.А.В., Іванова Р.А. 
         травень - червень 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
 

№ 1363-р від 28.12.2011 р. “Питання впровадження системи електронної взаємодії 
органів виконавчої влади” 

 
Охрімчук.А.В.  

          квітень - травень 
 

IV. Питання, які будуть розглядатись в порядку контролю за виконанням 
власних рішень виконкому, розпоряджень міського голови  

(за планом контролю, додається) 
 

V. Звіти заступників міського голови про виконання особистих посадових 
обов’язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів 

виконавчих органів міської ради.  
 

Квітень 
 

Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому міської ради 
 
VI. Звіти про роботу органів виконавчої влади, комісій при виконавчому 

комітеті міської ради, комунальних підприємств, громадських організацій, які 
будуть заслуховуватись в порядку контролю за їх діяльністю. 

 
Травень 

1. Про діяльність обласного міжрайонного діагностичного центру у                 
м. Коростені Житомирської обласної ради  
Інформує: головний лікар обласного міжрайонного діагностичного центру у                       
м. Коростені Житомирської обласної ради – Чорний Сергій Антонович 
 

         2. Про діяльність Коростенського міського Товариства Червоного Хреста.  
        Інформує: директор Коростенського міського Товариства Червоного Хреста -   
        Шкуратова Людмила Миколаївна 



       Червень 
1. Про стан проведення ремонту доріг на території міста. 

         Інформує: начальник Коростенського КП «Шляхово-експлуатаційна дільниця»  
Доманський Віктор Іванович  

 
         2. Про діяльність комунального підприємства Коростенської міської ради ТО 

«Коростеньмедіа». 
         Інформує: директор комунального підприємства Коростенської міської ради 

ТО «Коростеньмедіа» Максименко Андрій Олександрович 
 

VП. Підготовка  і  організація проведення сесій міської ради 
(за окремим  планом) 

Причетні відділи  та  відповідальні працівники 
 

 
VПІ.Забезпечення контролю за виконанням рішень виконкому міської ради, 

розпоряджень міського голови 
(за окремим планом, додається). 

Охрімчук А.В. 
відділ внутрішньої політики, організаційної роботи і контролю   

Пасічник-Прокопенко І.І. 
 

IХ.Проведення засідань постійних комісій, робочих груп  
при виконкомі міської ради 

 (за планами голів комісій, керівників груп) 
 

Х. Організаційно-масові заходи 
1. Розширені наради керівників управлінь та відділів, працівників міських 

виконавчих органів влади з питань планування і підведення підсумків роботи. 
 

Кожний перший понеділок місяця та щотижнево 
Охрімчук А.В. 

 
2. Наради керівників управлінь та відділів з питань планування і підведення 

підсумків роботи 
 
     Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету - протягом кварталу. 
                        
3.Наради з представниками політичних, громадських, благодійних організацій, 

релігійних конфесій. 
 
     Заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконавчого 

комітету – протягом кварталу. 
 
4. Організація і проведення загальноміських заходів, забезпечення проведення 

свят, пам’ятних дат.  
                                                                                   За планами культмасових заходів. 
 
5.Організація і проведення прийому громадян з особистих питань. 
 
Керівництво міської ради, виконавчого комітету (за окремим графіком та на 

місцях). 



 
6.Організація розгляду листів і звернень громадян, підприємств, установ                            

і організацій. 
                                                        Заступники міського голови – протягом кварталу. 
 
7.Проведення нарад, семінарів, навчання працівників, інших заходів з 

працівниками апарату міської ради, міськвиконкому. 
                                                                   За окремими планами – протягом кварталу. 
 
8.Виконання документів вищестоящих органів влади 
 

Управління, відділи виконавчого комітету відповідно 
компетенції та законодавства – протягом кварталу. 

 
9.Виконання планів роботи структурних підрозділів виконавчих органів міської 

ради. 
        Заступники міського голови, керівники структурних підрозділів виконавчого 

комітету – протягом кварталу.  
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  А.В.Охрімчук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         Додаток  
                                                                                         до плану роботи виконавчого комітету  
                                                                                         міської ради у ІІ кварталі 2012 р. 
                                                                                         від 28.03.2012 р. № 123 

 
 
 

План контролю 
за виконанням рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради 

на ІІ квартал 2012 року 
 
 

І. Рішення, стан виконання яких буде вивчатись та розглядатись в порядку 
контролю на засіданнях виконавчого комітету: 
 
 

№ 
пп 

Рішення з питання: Особа, на яку покладено 
контроль 

1. від 02.09.2009 р.№ 500 
 
Про заходи щодо зменшення заборгованості за 
житлово-комунальні послуги  
 

Якубовський Л.П. 

2. від 04.08.2010 р. № 421 
 
Про стан  виконання  запитів  і  звернень громадян 
підприємствами житлово-комунального  
господарства. 
 

Якубовський Л.П. 

3. від 22.12.2010 р. № 801 

Про встановлення тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення 

Якубовський Л.П. 
 

4. від 27.04.2011р.  № 224 
 
Про визначення місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах 
 

Якубовський Л.П. 
 

  5. 
від 17.08.2011 р. №508 
 
Про покращення санітарного стану р.Уж 
 

Якубовський Л.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Вивчення стану виконання рішень структурними підрозділами 
виконавчого комітету: 

 
                           
№ 
пп. 

Рішення з питання: Структурний 
підрозділ, який 

вивчає стан 
виконання 

рішень 

Особа, на яку 
покладено 
контроль за 
виконанням 
рішення 

1. від 31.05.2006 р. №261 
Про закріплення місць для розміщення 
стоянок металевих гаражів на території 
м.Коростеня 

Відділ 
архітектури, 

містобудування 
та земельних 

ресурсів 
Тумаш С.П. 

Вигівський В.В. 

2. від 26.06.2006 р. №276 
Про стан використання майна, що 
знаходиться в комунальній власності 

Управління 
економіки  

Жилін О.В. 

Ясинецький О.А. 
 

3. від 20.05.2009 р. №237 
Про стан впровадження в місті роздільного 
збору твердих побутових відходів. 
 

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський Л.П. 

4. від   16.02.2011р.    № 77 
Про затвердження графіку роботи 
підвищувальних станцій водопостачання 
КП  „Водоканал” 
 

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський Л.П. 

5. від 27.04.2011р.  № 237 
Про надання дозволу Коростенському центру 
соціального захисту та реабілітації громадян 
похилого віку на прийом та зберігання 
гуманітарних вантажів 
 

      УПСЗН 
      Єсін І.В. 

Ходаківський В.В. 

6 від 05.10.2011 р.№579 
Про утримання автомобільних доріг і 
тротуарів міста в зимовий період 2011-
2012рр. 

 

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський Л.П. 

 
 
ІІІ. Вивчення стану виконання рішень працівниками відділу внутрішньої 
політики, організаційної роботи та контролю:   
                                               

№  
пп. 

Рішення з питання Особа, яка здійснює контроль за 
виконанням 

 
1 
 

від   16.02.2011р.    № 99 
Про  затвердження переліку та закріплення 
пам’яток історії, архітектури, монументального 
мистецтва та археології за підприємствами, 
організаціями, установами  міста. 
 

Дзига О.О. 

 



 
     ІV.  Рішення, які мають бути зняті з контролю у ІІ кварталі в зв’язку з повним 
виконанням та закінченням терміну дії 
 
№ 
пп. 

Рішення з питань Особа,  
на яку покладено контроль 

1.  від 06.08.2008 р. №511 
Про внесення змін  до рішення  виконавчого 
комітету Коростенської   міської   ради   № 490 

 від  18.07.2007 р. та відміну рішення 
виконавчого комітету  Коростенської  міської 
ради  № 467  від 16.07.2008р. 

Ясинецький О.А. 
 

2. від 16.12.2009 р. №733 
Про стан профілактики злочинності та 
правопорушень на території міста Коростеня, 
координації діяльності правоохоронних органів 
 

Охрімчук А.В. 

3.     від 07.04.2010 р. № 193 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  № 407 від  
15.07.2009р. „Про надання згоди бюджетній 
установі „Коростенський стадіон  „Спартак”  на 
безкоштовну передачу ВАТ ЕК 
„Житомиробленерго” „Коростенський район 
електричних мереж” КТП 63/10/04. 

Вигівський В.В. 
 

4. від 21.04.2010р.  №  203 
Про  затвердження   протоколу   №  2 засідання  
конкурсної  комісії та  надання дозволу 
комунальному виробничому житловому 
ремонтно –експлуатаційному підприємству № 3 
на укладення з приватним підприємцем  
Петровою О.Ю. договору оренди нежитлового 
приміщення, розташованого  по  вул. Південній, 
12 „а”  в м. Коростені. 

Ясинецький О.А. 
 

5. від 06.10.2010 р. № 592 
Про надання дозволу на передачу з балансу 
Коростенської центральної міської лікарні на 
баланс управління житлово-комунального 
господарства металевих труб. 

Вигівський В.В. 
 

6. від 20.10.2010 р.№ 616 
Про використання  ПП „Металобуднікоелектро”  
металевих труб отриманих від Коростенської 
центральної міської лікарні 

Вигівський В.В. 
 

7. від 17.11.2010 р. № 684 
Про надання   дозволу   на   передачу   з балансу    
комунального    виробничого житлового  
ремонтно - експлуатаційного  підприємства №  2 
на баланс Коростенському   комунальному  
підприємству  „Шляхово-експлуатаційна 
дільниця” напівпідвального приміщення,    
розташованого по вул. Грушевського, 25 в  
м. Коростені. 

Ясинецький О.А. 
 



8. від 17.11.2010 р. № 699 
Про надання дозволу бюджетній установі стадіон   
„Спартак”  на    укладення  з Коростенською 
виправною колонією управління державного 
департаменту України з питань виконання 
покарань у Житомирській області (№ 71) 
договору оренди погодинного використання 
приміщень фізкультурно-оздоровчого 
комплексу, розташованого по вул. Ш.Алейхема, 
38  в м. Коростені. 

Ясинецький О.А. 
 

9. від 08.12.2010 р. № 717 
Про надання дозволу на передачу автомобіля 
ЗИЛ - 431810  з балансу   Коростенського центру 
соціального захисту та реабілітації громадян 
похилого віку на баланс Комунальному 
виробничо-господарському підприємству. 

Ясинецький О.А. 
 

10. від 22.12.2010 № 767 
Про  затвердження   протоколу   № 2 засідання  
конкурсної  комісії  та  укладення  з приватним  
підприємством „Земельно-кадастрове бюро 
м. Коростеня” договору оренди  частини  
нежитлового  приміщення (двох кімнат),  
розташованого по вул. Грушевського, 22/1   
в м. Коростені. 

Охрімчук О.А. 
п.2 
 

11.     від  02.02.2011 р. № 36 
Про затвердження акту приймання-передачі 
товару комбісистеми STIHL 

Ясинецький О.А. 
 

12. від 16.02.2011р.  № 59 
Про  заходи щодо  організації виконання рішення 
міської ради від 30.12.10  № 76 “Про міський  
бюджет на  2011 рік”. 

Ясинецький О.А. 
 

13. від 16.02.2011р.   № 73 
Про надання дозволу на здійснення за рахунок   

орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту,   
орендованого нежитлового приміщення  

    по вул. Грушевського, 32  в   м. Коростені.       
 

Ясинецький О.А. 
 

14. від 02.03.2011р.  № 101 
Про надання дозволу комунальному  
виробничому житловому ремонтно - 

 експлуатаційному підприємству №2 на 
укладення з інспекцією державного 
архітектурно-будівельного контролю у  
Житомирській області договору оренди  частини 
нежитлового приміщення, розташованого  по 
вул. Крупської, 3а в м. Коростені. 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 
 

15. від 02.03.2011р.  № 102 
Про надання дозволу на передачу з балансу   
комунального підприємства теплозабезпечення 
на баланс Коростенській центральній міській 
лікарні циркуляційного насоса Grundfos UPS-50-
120S. 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 
 



16. від 02.03.2011р.  № 105 
Про відміну рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 526 від 
20.09.2000р. та надання дозволу на передачу 
автомобіля ВАЗ-21063  з балансу  виконавчого 
комітету Коростенської міської ради на баланс 
Коростенському комунальному підприємству 
„Шляхово-експлуатаційна дільниця”.  

Охрімчук О.А. 
п.1 
 

17. 
 

від 06.04.2011 р. №171 
Про затвердження Стратегії «Коростень – місто, 
дружнє до дітей» та плану дій з реалізації 
Стратегії «Коростень – місто, дружнє до дітей» 
на 2011 рік 
 

Дзига О.О. 

18. 
 

від 06.04.2011 р. №172 
Про надання дозволу на передачу   з балансу 
Коростенського комунального підприємства   
„Водоканал” на     баланс        Коростенської 
центральної міської лікарні   каналізаційної 
насосної станції. 
 

Якубовський Л.П 

19. 
 

від 06.04.2011 р. №173 
Про   затвердження   акту  приймання-передачі 
пластикових  водопровідних труб у комунальну  
власність територіальної громади м. Коростеня з 
послідуючою постановкою на  баланс  
Коростенському   комунальному  підприємству 
„Водоканал”. 
 

Якубовський Л.П 

20. від 27.04.2011р.  № 223 
Про тимчасове призупинення роботи дошкільних 
навчальних закладів в літній період 2011 року. 

Дзига О.О. 

 21. від 27.04.2011р.  № 229 
Про проведення обов’язкового 
флюорографічного обстеження  певних  
категорій  населення. 

Дзига О.О. 

 22. 
 

від 27.04.2011р.  № 236 
Про надання дозволу на передачу з балансу   
бюджетної установи Коростенський стадіон 
„Спартак” на  баланс відділу освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради основних 
засобів. 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 

 23. 
 

від 27.04.2011р.  № 238 
Про надання дозволу комунальному 
виробничому житловому ремонтно- 
експлуатаційному підприємству №4 на 
укладення з Коростенським центром соціально-
психологічної реабілітації населення та його 
інформування з питань подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи  договору оренди  
нежитлового приміщення,  розташованого  по  
вул. Пролетарській, 3 в  м. Коростені. 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 



24. 
 

від 27.04.2011р.  № 239 
Про надання дозволу на здійснення за рахунок    
орендаря невід’ємних поліпшень об’єкту,   
орендованого нежитлового приміщення     по 
вул. І.Франка, 7  в  м. Коростені. 

 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 

25. 
 

від 27.04.2011р.  № 240 
Про надання дозволу на укладення з 
громадською організацією „Рада підприємців  
міста Коростеня” договору оренди частини  
нежитлового приміщення,  розташованого  по 
вул. Грушевського, 22/1 в м. Коростені. 
 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 

26. 
 

від 27.04.2011р.  № 241 
Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання  дозволу 
комунальному виробничому житловому 
ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на 
укладення з  фізичною особою – підприємцем  
Білошицьким В.Л.  договору  оренди  
нежитлового   приміщення, розташованого по  
вул. Кірова,74  в м. Коростені.  
 

Ясинецький О.А. 
 
п.1 

27. 
 

від 27.04.2011р.  № 242 
Про затвердження протоколу  № 2 засідання 
конкурсної  комісії  по визначенню кращого 
орендаря  та про відмову  укладення з приватним 
підприємцем  Шнайдер Г.В.  договору    оренди  
нежитлового приміщення,  розташованого   по  
вул. Кривоноса, 4 „а” в м. Коростені. 
 

Ясинецький О.А. 
 
п.2 

28. 
 

від 27.04.2011р.  № 243 
Про затвердження протоколу  № 2 засідання 
конкурсної  комісії  по визначенню кращого 
орендаря  та про відмову  укладення  з 
приватним підприємцем  Шкуратовою Л.М.  
договору    оренди  нежитлового приміщення,  
розташованого   по  вул. Кривоноса, 4 „а” в  
м. Коростені. 
 
 

Ясинецький О.А. 
 
п.2 

29. 
 

від 27.04.2011р.  № 248 
Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної  комісії  та надання  дозволу 
Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на укладення з  ПП „МАХІМА 
СОМР” договору  оренди   частини   нежитлового   
приміщення, розташованого по вул. 
Грушевського, 23 в м. Коростені.  
 

Ясинецький О.А. 
 
п.2 

 
 



V. Розпорядження міського голови, стан виконання яких має бути розглянутий і які 
мають бути зняті з контролю у зв’язку із виконанням 
 
       
№ 

Дата, номер розпорядження міського 
голови 

Особа, яка здійснює контроль 
 

 1. від 13.04.2010 р.№93  
Про затвердження  комплексу  особистих 
заходів працівників  виконкому  із  
розвитку  та  благоустрою  міста  у  2010 
році 

Охрімчук А.В. 

 2. від 04.01.2011 р. №2 
Про організацію  особистого прийому  
громадян  в міськвиконкомі  на  2011  рік. 
 

Охрімчук О.А. 
 

 3. від 05.01.2011 р.    № 3    
Про організацію і проведення зустрічей  
зі  ЗМІ  у 2011 році. 
 

Охрімчук О.А. 
 

 4. 
від  14.01.2011р. № 8                                                                   
Про     створення   робочої    групи      по  
вдосконаленню роботи засобів масової 
інформаціїї  в м. Коростені  та розробки 
проекту єдиної інформаційної  системи   
шляхом     злиття  в     комунальне       
підприємство      „Творче    об’єднання   
„Коростеньмедіа”     наступних     
юридичних осіб,       які припиняють   
свою     діяльність,  а     саме:  
комунального   підприємства „ 
Міськрайонна редакція радіомовлення  
„Коростенське радіо”,  комунального  
підприємства   „Редакція     газети 
Іскоростень”,  творчого об’єднання  
„Коростеньтелебачення”.  

Дзига О.О. 

  5. від 27.01. 2011р.  № 19    
Про затвердження Календарного плану 
спортивних заходів на 2011 рік. 
 
 

Дзига О.О. 

  6. від  17.02.2011 р. №51     
Про      виконання    розпорядження     
голови    облдержадміністрації   
від 07.02.2011р. №48  “Про 
затвердження    заходів   щодо   
виконання у 2011 році  в області  
Державної   цільової   програми  
інформування  громадськості  з питань  
європейської інтеграції України на 2008-
2011 роки”. 
 

Ходаківський В.В. 



 7. від 01.03.2011 р.   № 59 
Про заходи щодо організації наради на 
тему: „Сучасний стан соціального, 
медичного та проти- радіаційного захисту 
населення Житомирської області у зв'язку 
з Чорнобильською катастрофою: 
проблеми та шляхи їх подолання”  
3 березня 2011 року в м.Коростені.  

Охрімчук О.А. 
 

 8. від  23.03.2011 р. №77 
Про забезпечення участі у підготовці 
збірки АМУ «Кращі практики місцевого 
самоврядування». 
 

Ходаківський В.В. 

 9. від  29.03.2011 р.  №  №83 
Про приведення власних нормативно-
правових актів бюджетних установ у 
відповідність з постановою Кабінету 
Міністрів України від 26.01.2011р. №59 
«Про затвердження Типового положення 
про бухгалтерську службу бюджетної 
установи». 

Щербанюк Л.П. 

 10. від 31.03.2011 р. №85 
Про проведення у 2011 році прямих 
телеефірів з міським головою, його 
заступниками, начальниками управлінь та 
відділів. 

Ходаківський В.В. 

 11. від   05.04.2011р. № 93 
Про проведення Дня призовника 
 

Дзига О.О. 

 12. від 06.04.2011р. № 94 
Про порядок відзначення Великодня і 
проведення в місті поминального тижня 

Дзига О.О. 

 13. від 13.04.2011р.  № 106 
Про  усунення порушень законодавства 
з питань оренди та приватизації комунального 
майна 

Ясинецький О.А. 
 

 
14. 

від 19.04.2011р.  № 111 
Про  затвердження заходів щодо організації 
оздоровлення та відпочинку дітей 
м. Коростеня на 2011-2015 роки 
 

Дзига О.О. 

    15. від 20.04.2011р.   № 112 
Про заходи щодо забезпечення виконання 
запитів і пропозицій, які надійшли від 
громадян під час прямого телеефіру з 
міським головою 14.04.11 р. 
 

Охрімчук А.В. 

16. від 21.04.2011р.   № 114 
Про проведення у м.Коростені місячника 
оборонно-масової роботи 
 
 

Дзига О.О. 



17. від 21.04.2011р. №115 
Про  затвердження заходів з реалізації в 
м. Коростені державної політики щодо  
забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків, попередження 
насильства в сім`ї, протидії торгівлі 
людьми на 2011 рік 
 

Дзига О.О. 

18. від 21.04.11 р. №116 
Про затвердження  кошторисів, планів 
асигнувань загального фонду бюджету, 
планів надання кредитівіз загального 
фонду бюджету, планів спеціального 
фонду та штатних розписів 

 

Ясинецький О.А. 

19. від 22.04.2011 р. №117 
Про підготовку господарського 
комплексу та соціальної сфери міста до 
роботи в осінньо-зимовий період 2011-
2012рр. та погашення заборгованості за 
енергоносії 

Якубовський Л.П. 

20. від 26.04.2011 р. №123 
Про проведення заходу „Відкриття 
байкерського сезону 2011 року”. 

Дзига О.О. 

21. 
 

від 05.05.2011 р. №131 
Про відзначення в місті 66-ї річниці 
Перемоги та пам’ятних подій  Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років 
 

Дзига О.О. 

22. 
 

від 11.05.2011р. №134 
Про участь делегації   працівників   освіти   
м.Коростеня в  обласному семінарі-
практикумі  в   м. Житомирі  

Дзига О.О. 

23. 
 

від 24.05.2011р. №137   
 Про проведення  загальноміського свята  
випускників  шкіл  міста 
 

Дзига О.О. 

 24. 
 

від 25.05.2011р. №138 
Про  заходи  щодо розвитку сфери 
побутового обслуговування населення              
м. Коростеня  на 2011-2015 роки 

Ясинецький О.А. 

25. 
 

від 01.06.2011р. №149 
Про надання дозволу благодійній 
організації «Милосердя» на проведення 
молодіжних заходів 
 

Дзига О.О. 

26. 
 

від 01.06.2011р. №150 
Про додаткові заходи по забезпеченню 
виконання Закону України «Про доступ 
до публічної інформації 
 

Охрімчук А.В. 



27. від 07.06.2011р. №156 
Про  затвердження заходів щодо 
реалізації Стратегії розвитку масового 
спорту за місцем проживання громадян  
на 2011-2012 роки 

Дзига О.О. 

28. від 08.06.2011р. №157 
Про доступність рішень Коростенської 
міської ради, її виконавчого комітету та 
їх проектів 

Охрімчук А.В. 

29. від 20.06.2011р. №168 
Про проведення у місті святкових заходів  
по відзначенню  Дня молоді 

Дзига О.О. 

30. 
від 18.07.2011р. №190 
Про удосконалення роботи структурних 
підрозділів виконкому міської ради з 
проведення консультацій з громадськістю 

Ходаківський В.В. 

31. від 09.08.2011р. №206 
Про святкування Дня 
державного Прапора, 20-ї  річниці 
Дня Незалежності України та Дня міста 
Коростеня  24 серпня 2011р. 

Дзига О.О. 

32. від 10.08.2011р. №208 
Про затвердження заходів з підготовки та 
проведення у місті Коростені у 2012 році 
Року спорту та здорового способу життя 

Дзига О.О. 

33. від 11.08.2011р. №209 
Про посилення боротьби з амброзією 
полинолистою. 

Якубовський Л.П. 

34. від 15.08.2011р. №211 
Про заходи по припиненню порушень 
вимог до розгляду документів, заяв та 
звернень громадян, інших порушень 
законодавства та дисциплінарні заходи 
щодо окремих працівників виконавчого 
комітету міської ради.  

Охрімчук А.В. 

35. від 19.08.2011р. №215 
Про проведення заходів в рамках 
Міжнародного легкоатлетичного пробігу 
„Дороги Перемоги” 

Дзига О.О. 

36. від 19.08.2011р. №216 
Про участь делегації  працівників освіти 
м.Коростеня в обласній конференції в 
м.Житомирі та проведення міської 
конференції працівників освіти. 

Дзига О.О. 

37. від 01.09.2011 №226 
Про  проведення в місті   ІV 
міжнародного фестивалю  дерунів 10 
вересня 2011р. 

Дзига О.О. 

38. від 05.09.2011р. №234 
Про проведення у місті заходів на 
відзначення Дня фізичної культури і 
спорту. 

Дзига О.О. 



39. від 07.09.2011р. №238 
Про зміну суб'єкта надання відомостей до 
відділу ведення Державного реєстру 
виборців 

Охрімчук А.В. 

40. від 06.10.2011р. №267 
Про проведення Європейського тижня 
місцевої демократії в місті з 10 по 16 
жовтня 2011р. 

Ходаківський В.В. 

41. від 12.10.2011р. №270 
Про початок опалювального сезону в      
м. Коростені 

Якубовський Л.П. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                   А.В.Охрімчук 
 
 
 
 
 

 


