
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 2 сесії Коростенської 

міської ради VІІІ скликання 

від  24.12.20р.№_____ 

 

П Л А Н 

роботи Коростенської міської ради на 2021 рік 
 

І.Питання для розгляду міською радою на пленарних засіданнях: 

 
№з/п Назва питання Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за 2020 рік.  

лютий Начальник 

фінансового 

управління 

2. Підсумки виконання Програми економічного та 

соціального розвитку за 2020 рік.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

лютий- 

березень 

Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

3. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку на території 

Коростенської міської територіальної громади 

 

березень, 

серпень 

Керівники 

правоохоронних 

органів 

4. Про затвердження ставок місцевих податків та 

зборів на території Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік 

травень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

5. Про Стратегічний план розвитку Коростенської 

міської територіальної громади 

жовтень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

6. Про стан екологічної ситуації річки Уж та 

прибережної території 

квітень-

травень 

Вигівський В.В. – 

секретар міської 

ради 

7. Про внесення змін та доповнень до Плану 

діяльності з підготовки регуляторних актів на 

2021 рік 

за 

необхідністю 

Юридичний відділ 

8. Про затвердження Порядку передачі земельних 

ділянок у власність фізичним особам у 

м.Коростені 

вересень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

9. Про затвердження Статуту Коростенської 

міської територіальної громади (за умови 

прийняття нового Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні») 

жовтень Олексійчук О.С. – 

секретар міської 

ради 

10. Про підтримку та надання соціальних послуг 

сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування; 

 

листопад Фіцай Н.М. – 

начальник Служби 

у справах дітей 

11. Про бюджет Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

 

грудень Начальник 

фінансового 

управління 



12. Про затвердження Програми економічного та 

соціального розвитку Коростенської міської 

територіальної громади на 2022 рік. 

 

грудень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

13. Про хід виконання програм розвитку громади 

 

Протягом року Заступники 

міського голови, 

куратори 

відповідної галузі 

14. Заслуховування звітів постійних комісій 

міської ради, фракцій, повідомлень депутатів 

про роботу в раді.  

Протягом року Депутати міської 

ради 

15. Про внесення змін до бюджету Коростенської 

міської територіальної громади на 2021 рік. 

Протягом року Начальник 

фінансового 

управління 

16. Про внесення змін  до Статутів комунальних 

підприємств 

Протягом року Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

17. Розгляд проектів рішень з питань земельних 

правовідносин (приватизація земельних 

ділянок, що знаходяться в користуванні 

громадян, продаж, оренда земельних ділянок). 

 

Протягом року Мельниченко О.П. 

– заступник 

начальника відділу 

архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів 

 

18. 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. 

 

Протягом року Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

 

ІІ.Питання, що пропонуються для вивчення та розгляду постійними комісіями  

 

На засіданнях постійних комісій міської ради  розглядаються питання, внесені в 

план роботи комісій, а також: 

 

Комісія з питань бюджету, економіки та комунальної власності 

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих програм розвитку громади 

2. Заслуховування начальника інспекції з благоустрою міста щодо дотримання 

підприємствами, установами, організаціями та громадянами міста «Правил 

благоустрою території міста Коростеня», затверджених рішенням 35 сесії  7 

скликання  від 28.11.2019р. 

3. Заслуховування керівників підприємств ЖКГ з питання підготовки об’єктів до 

роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022р.р. 

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. 

 



7. Про підсумки навчальних поїздок (результат  поїздки із зазначенням  проблем, які  

підлягають вирішенню, зазначення  позитивних та негативних вражень.) 

Комісія з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

 

1.  Про проведення аналізу виконання діючих програм розвитку громади 

2. Про стан проведення робіт з інвентаризації земель в громаді 

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. 

 

6. Про підсумки навчальних поїздок (результат  поїздки із зазначенням  проблем, які  

підлягають вирішенню, зазначення  позитивних та негативних вражень.) 

 

Комісія з питань гуманітарної політики,  засобів масової інформації  

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих програм розвитку громади  

2. Про організацію роботи з національно-патріотичного виховання дітей у закладах 

освіти міста 

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

на постійну комісію. 

4. Стан підготовки закладів освіти міста до нового навчального року 

5. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 

6. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

 

7. Про підсумки навчальних поїздок (результат  поїздки із зазначенням  проблем, які  

підлягають вирішенню, зазначення  позитивних та негативних вражень.) 

 

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

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих програм розвитку громади  

2. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений 

на постійну комісію. 

 

3. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 

4. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

 

5. Про підсумки навчальних поїздок (результат  поїздки із зазначенням  проблем, які  

підлягають вирішенню, зазначення  позитивних та негативних вражень.) 

 

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

депутатської діяльності та етики 

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих програм розвитку громади  

2. Про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на 

території громади 

3. Про Статут Коростенської міської територіальної громади  

4. Про результати  розгляду пропозицій, внесених за  підсумком громадських слухань  



 

5. Перевірка виконання рішень міської ради, контроль по виконанню яких покладений 

на постійну комісію. 

 

6. Попередній розгляд інших питань, які виносяться на обговорення міської ради. 

 

7. Розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, які надходять до комісії. 

8. Про підсумки навчальних поїздок (результат  поїздки із зазначенням  проблем, які  

підлягають вирішенню, зазначення  позитивних та негативних вражень.) 

IІІ.Організаційні заходи та  робота депутатів міської ради серед виборців 

 

1. Зустріч депутатів міської ради з виборцями.  

 

2. Виступи депутатів міської ради по місцевому радіо, телебаченню, пресі (протягом 

року). 

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                                                                   Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


