
 
 

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

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

         Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від  22.06.2011р.  №384___    
 
Про план роботи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради у ΙІІ кварталі 2011 році 
 

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, виконком міської ради 
 
РІШАЄ: 
 

1.План роботи виконкому міської ради у ΙІІ кварталі 2011 року – 
затвердити (додається). 

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

виконкому 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.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 22.06.2011р. №  
П Л А Н 

роботи виконкому Коростенської міської ради  
у ΙІІ -му кварталі 2011 року 

 
I.Питання, що будуть розглядатись на засіданнях виконкому в обов’язковому 

порядку: 
 

№п/
п 

Дата  
розгляду 

Питання Відповідальний за 
підготовку 

Контрольний  
термін 

підготовки 

При-
мітка  

1. 06.07.11 Про взаємодію структурних підрозділів  
виконавчих органів міської ради, 
правоохоронних органів по забезпеченню 
охорони прав дітей. 

 Дзига О.О. 
Фіцай Н.М. 
 

01.07.11  

2. 20.07.11 Про підготовку та проведення 
загальноміських свят у 2011 році. 

Дзига О.О. 
Беркович Л.П. 

15.07.11  

3. 03.08.11 Про хід виконання Програми соціально-
економічного розвитку міста Коростеня та 
стан виконання бюджету міста в І півріччі 
2011 року. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.О. 
Щербанюк Л.П. 
 

29.07.11  

4. 17.08.11 Про стан виконання плану благоустрою 
міста у 2011 році 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 

12.08.11  

5. 07.09.11 Про стан виконання умов договорів купівлі-
продажу нежитлових об’єктів комунальної 
власності 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.О. 

02.09.11  

6 21.09.11 Про роботу спостережної комісії Охрімчук А.В 
Микитчук О.Ф. 

16.09.11  

 
П.Питання, які будуть вивчатись на місцях з метою забезпечення стабільного 

соціально-економічного розвитку міста і  виноситись на розгляд виконкому. 
 

1.Про стан оздоровлення дітей у 2011 році. 
   
  Дзига О.О. 
  Григорчук І.Л. 
  липень-серпень  
 (перенесено контроль за станом виконання з ІІ кварталу 2011 року) 
 
2.Про формування проектів, спрямованих на отримання муніципальних грантів. 
   
Ясинецький О.А. 
 Жилін О.В. 
 липень-серпень 
 (перенесено контроль за станом виконання з ІІ кварталу 2011 року) 
 
 
 



3.Про роботу комісії по знесенню самовільно встановлених гаражів та інших споруд. 
 
  Вигівський В.В. 
  Мельниченко О.П. 
  серпень-вересень 
  (перенесено контроль за станом виконання з ІІ кварталу 2011 року) 
 
 
4.Про стан дошкільної освіти. 
 
  Дзига О.О. 
  Краснокутська А.В. 
  серпень-вересень 
 

 
 
III.Перелік документів законодавчих і виконавчих органів державної влади, 

що будуть вивчатись та розглядатись в порядку контролю за виконанням. 
 

Закони  України  
 

Від 13.01.2011 р. №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» 
 
Охрімчук А.В., Пасічник-Прокопенко І.І. 
липень-серпень 

      
 

Від 19.04.2011 р.№ 3234- ІV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вдосконалення порядку надання органами опіки та піклування дозволів на 
вчинення правочинів щодо нерухомого майна дітей» 

 
Дзига О.О., Фіцай Н.М. 
серпень-вересень 

 
                                                         Укази Президента України 
 

Від 05.05.2011 р. №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу 
до публічної інформації». 

 
Охрімчук А.В., Пасічник-Прокопенко І.І. 
липень-вересень 

 
         Від 23.06.2009 р. №478 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного 
виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту               
в Україні». 

 
Дзига О.О., Григорчук І.Л.  
серпень-вересень 
 
 
 



Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України 
 

Від 17.07.2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних,  у тому числі 
адміністративних послуг. 

  
Ясинецький О.А.,  Камінська Т.А. 
  липень-серпень 
 
Від 02.02.2011 р. № 99-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та 

відзначення у 2011 році 20-ї річниці незалежності України». 
 
Дзига О.О., Беркович Л.П. 
липень-серпень 

 
 

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

(за планом контролю) 
 
 

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

виконавчих органів міської ради.  
 

Липень 
 

Про діяльність Центру соціально-психологічної реабілітації постраждалих                                                
від наслідків Чорнобильської катастрофи та його інформування. 

Інформує: директор Центру соціально-психологічної реабілітації постраждалих 
від  наслідків Чорнобильської катастрофи та його інформування - Вигівський С.М 

 
Про діяльність Коростенської районної санітарно-епідеміологічної станції за                        

І півріччя 2011 року. 
Інформує: головний лікар Коростенської районної санітарно-епідеміологічної станції 

– Терещук В.Ф. 
 

Серпень 
 

 Про безпеку газопостачання населення міста. 
 Інформує: начальник Коростенського управління по експлуатації газового 

господарства “Коростеньгаз” – Шатило В.М. 
  
Про підготовку та відзначення 20-ї річниці незалежності України та Дня міста               

24 серпня 2011 троку. 
Про підготовку та відзначення ІV Міжнародного фестивалю дерунів  
Інформує: заступник міського голови - Дзига О.О.  

 
Про роботу відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого 

комітету по розробці містобудівної документації. 
Інформує: начальник відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів – 

Тумаш С.П. 
(перенесено з ІІ кварталу 2011 року) 



 
Вересень 

 
Про діяльність Коростенського районного управління ГУ МНС України в 

Житомирській області. 
Інформує: начальник Коростенського районного управління ГУ МНС України 

 в Житомирській області – Рудзік С.Б. 
 

Про підготовку об’єктів КП «Теплозабезпечення» до роботи в осінньо-зимовий 
період 2011-2012 рр. 

Інформує: начальник Баранівська  Т.М. 
 

Про стан дорожньо-мостового господарства, об’єктів дорожньої безпеки, вуличного 
освітлення та виконання заходів з утримання та ремонту об’єктів КП «Шляхово-
експлуатаційна дільниця». 

Інформує: начальник - КП «Шляхово-експлуатаційна дільниця» Доманський В.І..                         
 
 

 
 

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

Причетні відділи  та  відповідальні працівники 
 
 

 
VП.Забезпечення контролю за виконанням рішень виконкому міської ради, 

розпоряджень міського голови 
(за окремим планом, що додається). 

Охрімчук А.В. 
відділ внутрішньої політики, оргроботи і контролю   

 
VПI.Проведення засідань постійних комісій, робочих груп  

при виконкомі міської ради 
 (за планами голів комісій, керівників груп) 

 
 

IХ.Організаційно-масові заходи 
 
 

1.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 з представниками політичних, громадських, благодійних організацій, 

релігійних конфесій. 
                                                                       За планами заступників міського голови. 
 
3. Організація і проведення загальноміських заходів, забезпечення проведення 

свят, пам’ятних дат.  
                                                                                   За планами культмасових заходів. 



 
4.Організація і проведення прийому громадян з особистих питань. 
Керівництво міської ради, виконавчого комітету (за окремим графіком та на 

місцях). 
 
5.Організація розгляду листів і звернень громадян, підприємств, установ                            

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

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

Управління, відділи виконкому відповідно 
компетенції та законодавства – протягом кварталу. 

 
8.Виконання планів роботи структурних підрозділів виконавчих органів міської 

ради. 
                 Заступники міського голови, керівники підрозділів – протягом кварталу.  

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                                  А.В.Охрімчук 
 
 


