
 
 

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

            ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

         Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
Від  21.12.2012р.  № 719_    
 
Про план роботи виконавчого комітету 
Коростенської міської ради у Ι 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 виконкому міської ради у Ι кварталі 2012 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.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 21.12.2011р. № 719 
П Л А Н 

роботи виконавчого комітету Коростенської міської ради  
у Ι-му кварталі 2012 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. 18.01.12 Про організацію харчування дітей у 
навчально-виховних закладах міста. 

Дзига О.О. 
Краснокутська А.В. 

13.01.12  

2. 15.02.12 Про організацію інвестиційної політики в 
місті. 

Ясинецький О.А. 
Жилін О.В. 
 
 

10.02.12  

3. 07.03.12 Про підсумки соціально-економічного 
розвитку міста за 2011 рік 

Ясинецький О.А. 
Щербанюк Л.П. 

02.03.12  

4. 07.03.12 Про підсумки міського бюджету за 2011 рік Ясинецький О.А. 
Щербанюк Л.П. 

02.03.12  

5. 21.03.12 Про організацію робіт з благоустрою міста в 
2012 році. 

Якубовський Л.П. 
Мартинюк В.М. 

05.03.12  

 
 

П.Питання, які будуть вивчатись на місцях з метою забезпечення стабільного 
соціально-економічного розвитку міста і  виноситись на розгляд виконкому. 
 
 
1. Про реалізацію стратегічного плану розвитку міста Коростеня. 
  
   Вигівський В.В. 
   Лискова Н.А. 
   січень-лютий 
 
 
2. Про здійснення заходів енергозбереження комунальних підприємств. 
 
   Якубовський Л.П. 
   Мартинюк В.М. 
   січень-лютий 
 
 

        3. Про стан виконання заяв і звернень громадян у виконавчих органах міської ради. 
 

            Охрімчук А.В. 
   Охрименко Г.О. 
   січень-лютий 
 



4.Про забезпечення професійної орієнтації учнів у навчальних закладах міста. 
  Дзига О.О. 
  Краснокутська А.В. 
  лютий-березень 
 
5. Про заходи комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його 
архітектурного вигляду. 
 
Вигівський В.В. 
Тумаш С.П. 
лютий-березень 
  

 
III.Перелік документів законодавчих і виконавчих органів державної влади, 

що будуть вивчатись та розглядатись в порядку контролю за виконанням. 
 

Закони  України  
 

 № 3720-VI від 08.09.2011 р “Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування” 

 
Охрімчук.А.В., Іванова Р.А. 

          січень-лютий 
 
         № 4061- VI від 17.11.2011 р. “Про вибори народних депутатів України” 

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

         січень-лютий 
             
 
                                                              Указ Президента України 
 
         № 2100/2011 від 21.10.2011 року “Про Національну антикорупційну стратегію на 
2011-2015 роки” 

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

          січень-лютий 
 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
 

№ 1198-Р від 28.11.2011 р. “Про схвалення Концепції реформування системи 
підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування та депутатів місцевих рад” 

 
Охрімчук.А.В., Іванова Р.А. 

          лютий-березень 
 
 
 

         



                Розпорядження голови обласної державної адміністрації 
 

№ 258 від 13.07.2011 р. “Про запровадження проведення оцінки результатів 
діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів” 
           № 389 від 04.11.2011 р.  “Про внесення змін до Порядку проведення оцінки 
результатів діяльності районних державних адміністрацій і міськвиконкомів” 
 

Охрімчук.А.В., Пасічник-Прокопенко І.І. 
          лютий-березень 

 
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.  

 
 

Лютий 
 
Ходаківський В.В. – секретар міської ради    
                     
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
 
Дзига О.О. – заступник міського голови 
 

Березень 
 

Якубовський Л.П. – заступник міського голови 
 

Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
 
Охрімчук А.В. – керуючий справами виконкому міської ради 
 
 

І. 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, додається). 

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

Пасічник-Прокопенко І.І. 
VПI.Проведення засідань постійних комісій, робочих груп  

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

 



IХ.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 виконкому міської 
ради у І кварталі 2012 р. 

                                                                                             від 21.12.2011 р. № 719 
 
 
 

План контролю 
за виконанням рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради 

на І 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 08.12.2010 р. № 706 
Про проведення заходів щодо попередження 
епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних 
захворювань на території міста 
 

Дзига О.О. 

4. від 22.12.2010 р. № 801 

Про встановлення тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення 

Якубовський Л.П. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 
року) 

5. від 18.03.2011р.  № 170 
Про організацію робіт з благоустрою міста  
в 2011 році 
 

Якубовський Л.П. 

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

 

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. 
(перенесено з ІV 
кварталу 2011 року) 

3. від 20.12.2006 р. №721 
Про внесення змін та доповнень до рішення 
виконкому від 02.06.04 р. №247 „Про 
затвердження нормативних витрат 
виробничої діяльності комунального 
підприємства „Водоканал" 

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський 
Л.П. 

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

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський 
Л.П. 

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

УЖКГ 
Мартинюк В.М. 

Якубовський 
Л.П. 

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

Відділ культури і туризму 
   Беркович Л.П. 

 

Дзига О.О. 

7. від 05.10.2011р.  №580 
Про виділення  підприємствами міста 
Коростенській дистанції колії  робочої, сили 
та техніки на період сильних снігопадів у 
зимовий період 2011-2012 років 
 

Відділ  з питань 
надзвичайних 

ситуацій 
Бошаков О.Г. 

Вигівський В.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Вивчення стану виконання рішень працівниками відділу з питань 
внутрішньої політики, оргроботи та контролю:   
                                               

№  
пп. 

Рішення з питання Особа, яка здійснює контроль за 
виконанням 

 
1 
 

Від 17.08.2011 р. №508 
Про покращення санітарного стану р.Уж 
 

Якубовський Л.П. 

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

Рішення з питань Особа, на яку покладено 
контроль 

1. від  26.06.2006 р. №286 
Про надання дозволу на передачу трактора Т-16 

Якубовський Л.П. 

2. від 11.10.2006 р.№531 
Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень 

Якубовський Л.П. 

3. від 04.04.2007 р. №200 
Про надання дозволу на видачу відділом 
інформаційно-консультативного забезпечення   
довідок про внесення виправлень щодо даних 
заявника згідно паспортних даних. 

Ходаківський В.В. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

4.  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. 
 

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

Охрімчук А.В. 

6.     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. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

7. 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. 
 



8. 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. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

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

Вигівський В.В. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

10. 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. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

11. 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. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

12. 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. 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 

13. 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 
(перенесено з ІV кварталу 2011 року) 
 

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

Ясинецький О.А. 
 

15. 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. 
 



16. 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. 
 

17. від 02.03.2011р.  № 100 
Про стан виконання заяв і скарг громадян у 2010 
році в установах міста, структурних підрозділах 
виконкому міської ради. 

Охрімчук О.А. 
 

18. від 02.03.2011р.  № 101 
Про надання дозволу комунальному  
виробничому житловому ремотно- 

 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 
 

19. 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 
 

20. 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 
 

21. від 02.03.2011р.  № 106 
Про  передачу контейнерів  з  балансу 
комунального виробничого житлового ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 1 
на баланси комунальних виробничих житлових 
ремонтно-експлуатаційних підприємств  
№ 2,3,4. 

Якубовський Л.П. 

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

Дзига О.О. 

 
 
 
 
 
 



V. Розпорядження міського голови, стан виконання яких має бути розглянутий та 
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 04.10.2010 р. №233 
Про початок опалювального сезону в м. 
Коростені 

Якубовський Л.П. 

 3. від 07.10.2010 р. №235 
Про стан проходження опалювального 
сезону 

Якубовський Л.П. 

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

Охрімчук О.А. 
 

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

Охрімчук О.А. 
 

 6. 
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. 

 7. 
від 25.01.2011 р.  № 16  
Про створення комісії по проведенню 
підготовки розгляду підсумків роботи 
комунальних підприємств, установ, 

організацій  міста  за  2010 рік. 
 
 
      

Якубовський Л.П. 



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

Дзига О.О. 

  9. 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. 

 10. від  17.02.2011 р. №52     
Про проведення заходів, пов’язаних із  
25-ми роковинами Чорнобильської 
катастрофи 

Дзига О.О. 

 11. 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. 
 

 12. від 11.03.2011 р.  №68 
Про створення робочої групи та 
затвердження плану заходів проведення  
в  місті  у 2011 році VI Всеукраїнської 
акції “Серце до Серця” допомоги дітям, 
хворим на цукровий діабет.  
 

Дзига О.О. 

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

Ходаківський В.В. 

 14. 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. 

 15. від 31.03.2011 р. №85 Ходаківський В.В. 



Про проведення у 2011 році прямих 
телеефірів з міським головою, його 
заступниками, начальниками управлінь та 
відділів. 

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

Дзига О.О. 

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

Дзига О.О. 

 18. від 06.04.2011р. № 96 
Про проведення на території міста 
весняної акції „За чисте довкілля” та дня 
благоустрою  
 
 

Якубовський Л.П. 

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

Ясинецький О.А. 
 

 20. від 20.04.2011р. № 113 
Про підготовку фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних споруд до роботи у весняно-літній 
період 2011 року 
 

Дзига О.О. 

 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                   А.Охрімчук 
 
 
 
 
 


