
 

                            
 
 
                                               

 
РІШЕННЯ 

одинадцята  сесія  VI скликання 
 
від 22 грудня  2011 р. № ______ 

 
 
 
 

 Розглянувши проект програми соціально-економічного розвитку міста 

Коростеня на 2012 рік, з метою забезпечення соціально-економічного 

розвитку міста, відповідно до ч.1 п.22  ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

           ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку міста 

Коростеня на 2012 рік.  

2. Підприємствам, установам та організаціям міста забезпечувати 

виконання заходів програми соціально-економічного розвитку міста 

Коростеня на 2012 рік.  

3. Підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку 

міста Коростеня на 2012 рік заслуховувати на засіданнях сесій  

Коростенської міської ради двічі на рік.  

 
Міський   голова                                                                  В.Москаленко  

 
Секретар міської ради                                                                                            В.Ходаківський  
Заступник міського голови                                                                                      О.Ясинецький 
Начальник управління економіки                                                                           О.Жилін 
Начальник відділу місцевого економічного розвитку                                           Н.Лискова 
Начальник юридичного відділу                                                                              Т.Камінська 
 

 

Про затвердження Програми 
соціально-економічного розвитку 
міста Коростеня на 2012 рік   



Додаток до рішення  
Коростенської міської ради  (11 сесія VI скликання)  

від 22.12.2011 року за №  ____ 
 

Програма соціально-економічного розвитку міста 
Коростеня на 2012 рік  

Зміст Програми  
 
Загальна характеристика Програми соціально-економічного розвитку 

міста Коростеня  на 2012 рік................... Ошибка! Закладка не определена. 

Промисловість та інноваційна  діяльність Ошибка! Закладка не определена. 

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування ..Ошибка! Закладка не 

определена. 

Архітектура та містобудування................. Ошибка! Закладка не определена. 

Транспортний комплексі міста та зв'язок . Ошибка! Закладка не определена. 

Інвестиційна діяльність.............................. Ошибка! Закладка не определена. 

Управління об’єктами комунальної власності. ..............Ошибка! Закладка не 

определена. 

Розвиток підприємництва .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

Торгівля, громадське харчування та побутові послуги..Ошибка! Закладка не 

определена. 

Демографічна ситуація .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

Грошові доходи та заробітна плата ........... Ошибка! Закладка не определена. 

Зайнятість населення та ринок праці ........ Ошибка! Закладка не определена. 

Соціальний захист населення .................... Ошибка! Закладка не определена. 

Охорона здоров’я ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

Освіта і наука.............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Культура, туризм та екскурсійна діяльність...................Ошибка! Закладка не 

определена. 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю............Ошибка! Закладка не 

определена. 

Фізична культура і спорт ........................... Ошибка! Закладка не определена. 



Інформаційний простір .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

Житлово-комунальне господарство .......... Ошибка! Закладка не определена. 

 
 
 

 


