
 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проекту рішення  Коростенської міської ради  

«Про  затвердження  структури виконавчих органів міської ради»   

  шостої  сесії VІІІ скликання від 10.06.2021 року  

 

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення  введення в 

структуру виконавчого комітету Коростенської міської ради посади 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради.  

З метою забезпечення усесторонніх зв’язків з громадськістю, 

організації системної комунікації міського голови, виконавчих органів 

міської ради з міською територіальною громадою.  

Забезпечення організації і проведення громадських слухань з найбільш 

важливих питань життєдіяльності територіальної громади.  

Координації проведення інформаційної політики виконавчих органів 

міської ради, забезпечення співпраці з місцевими засобами масової 

інформації. 

Організації висвітлення у засобах масової інформації, різних рівнів та 

форм власності діяльності міської ради та її виконавчих органів. 

Координації комунікацій та співпраці з осередками та 

представництвами політичних партій, які здійснюють діяльність у міській 

територіальній громаді.  

Забезпечення співпраці з органами самоорганізації населення на 

території громади, координація діяльності Спілки голів окружних 

будинкових комітетів, організація створення та сприяння діяльності органів 

самоорганізації населення, молодіжних, дитячих та інших громадських 

організацій на території міської громади та за її межами. 

Забезпечення сприяння діяльності творчих спілок і колективів.  

Забезпечення у межах повноважень виконавчих органів міської ради 

виконання законодавства щодо національних меншин, про свободу совісті та 

релігійні організації, щодо всебічного розвитку та функціонування 

української мови, як державної.  

Координації співпраці з культурно-просвітницькими, історико-

дослідницькими установами та організаціями, в тому числі товариствами з 

охорони пам’ятників історії і культури. 

Забезпечення співпраці з обласним та міським краєзнавчими музеями, 

іншими національними та міжнародними музейними установами. 

Забезпечення співпраці виконавчих органів міської ради з 

Товариствами Червоного Хреста та Сприяння обороні України, іншими 

благодійними, національно – патріотичними об’єднаннями та  організаціями.  

Організації співпраці із місцевими, регіональними, загально-

українськими релігійними та релігійно - громадськими організаціями, 

об’єднаннями громадян.  



Організації та спрямування  впровадження інформаційних технологій в 

діяльність виконавчих органів міської ради. 

Координації здійснення системної комп’ютеризації підприємств, 

установ організацій, засновником яких є міська рада.  

Координації співпраці з питань діджиталізації виконавчих органів 

міської ради з органами державної виконавчої влади, підприємствами, 

установами, організаціями різних форм власності, громадськими 

організаціями та об’єднаннями, забезпечення співпраці з  підприємством 

«Міський інформаційний центр»  

У зв’язку з вище викладеним пропонується внести зміни до штатної 

чисельності виконавчого комітету Коростенської міської ради з 01.07.2021 

року, а саме включити до штату виконавчого комітету посаду заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Основними обов’язками  якого будуть: 

Відповідальність за роботу, спрямування і контроль за діяльністю :  

- відділу культури і туризму; 

- відділу інформаційно-консультаційного забезпечення; 

- відділу цифрових технологій; 

Забезпечення виконання міських комплексних культурних та 

інформаційних програм. 

Координація та спрямування діяльності: 

- комунального підприємства «Творче об’єднання «КоростеньМедіа»; 

- комунальної установи «Міський туристично-інформаційний центр»; 

- комунального закладу «Центр позашкільної освіти м. Коростеня 

Житомирської області». 

Координація співпраці виконавчих органів міської ради з обласною 

комунальною установою «Коростенський геріатричний пансіонат для 

ветеранів війни та праці, з комунальною установою міської ради 

«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

Забезпечення проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 

підпорядкованих підприємств, установ, закладів, організацій комунальної 

форми власності, надання щомісячно інформації по фінансових показниках їх 

діяльності до управління економіки, підготовки до укладення, внесення змін 

та доповнень до контрактів з їх керівниками, підготовки внесення змін та 

доповнень до них.  

Надання пропозиції щодо преміювання працівників підпорядкованих 

структурних підрозділів виконкому, керівників підпорядкованих 

підприємств, установ, закладів, організацій комунальної форми власності.  

Керівництво дорадчими органами при виконавчому комітеті міської ради:   

- комісією по присудженню премій та стипендій міського голови;             

- конкурсною комісією з розгляду конкурсних пропозицій, розроблених 

міськими громадськими організаціями соціальної спрямованості; 

- комісією по присудженню премії ім. Алли Зарицької; 

- комісією з питань поновлення прав реабілітованих громадян. 

- оргкомітетом по присудженню премії ім. С.І.Іванова;  

- мультидисциплінарною командою протидії насильству в сім’ї.  



Довідка 

про погодження  рішення Коростенської міської ради  

«Про  затвердження  структури виконавчих органів міської ради»   

  п’ятої  сесії VІІІ скликання від 10.06.2021 року  

Виконавець: 

 

 - Іванова Раїса Анатоліївна, начальник режимно - секретної та кадрової 

служби виконавчого комітету  Коростенської міської ради 

 - Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського буд.22, 

каб. № 19, тел.4-10-92 

 

 Доповідає : керуючий справами виконкому Охрімчук А.В. 

 

Розсилка: 

 

1. Фінансове управління : 

 Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. №56 тел.4-10-65; 

2.  Режимно- секретна та кадрова служба:  

Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. № 19 тел.4-10-92 

 4.Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету: 

Адреса: Україна, Житомирська область,  м. Коростень вул. Грушевського 

буд.22, каб. № 38 тел.4-4-31-21; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Фінансово-економічне обґрунтування  

2.1. Розрахунок додаткової потреби коштів для введення заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

 

Назва стурктурного 

підрозділу 

Штатних 

одиниць 

Посадови

й оклад 

Надбавка за 

ранг 

Надбавка за 

вислугу 

років 

Інтенсивність 

  
Премія 

Вього за 

місяць 

      ранг сума % сума % сума % сума   

Заступник міського голови                     1 12600,00 7 600,00 25 3300,00 40 6600,00 30 6930,00 30030,00 

                    

             

Заробітна плата  за 6 місяців                                                                                                         180180,00 

Матеріальна  допомога на оздоровлення                                                                                    30 030,00 

 

Матеріальна  допомога  для вирішення соціально побутових проблем                                   12 600,00 

Премія до дня місцевого  самоврядування                                                                                  12 600,00 

Індексація                                                                                                                                          2 384,33 

 

КЕКВ 2111                                                                                                                                     237794,00 

КЕКВ 2120                                                                                                                                        46369,83 

Необхідно додатково                                                                                                                     284163,83 

 

            

            

            



     

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця 

 Штатна одиниця   Штатна одиниця  

Виконавчий комітет Коростенської міської ради Виконавчий комітет Коростенської міської ради 

1 Міський голова 01 1 Міський голова 01 

2 Секретар міської ради 02 2 Секретар міської ради 02 

3 Перший заступник міського голови 03 3 Перший заступник міського голови 03 

4 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

04 4 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

04 

5 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

05 5 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

05 

6 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

06 6 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

06 

7 Керуючий справами виконкому 07 7 Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

07 

8 -

19 

Староста 08-19 8 Керуючий справами виконкому 08 

   9 -

20 

Староста 09-20 

      
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


