
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 27 сесії Коростенської 

міської ради VІІ скликання від  

20.12.18р.№1337 

 

П Л А Н 

роботи Коростенської міської ради на 2019 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 2018 рік.  

лютий Щербанюк Л.П. – 

заступник міського 

голови-начальник 

фінансового 

управління 

2. Про підсумки виконання Програми соціально-

економічного розвитку міста за 2018 рік”.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

лютий Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

3. Про стан законності, боротьби зі злочинністю, 

охорони громадського порядку в  місті 

Коростені. 

 

Березень, 

серпень 

Дзига О.О. – 

заступник міського 

голови, 

керівники 

правоохоронних 

органів 

4. Про надання повноважень міському голові 

Москаленку Москаленку В,В. на підписання 

Угоди Мерів щодо Клімату та Енергії 

лютий-

березень 

Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

5. Про затвердження моніторингу реалізації в 

2018 році завдань Стратегічного плану 

розвитку міста Коростеня до 2025 року та 

затвердження завдань Стратегічного плану в 

новій редакції (при потребі за результатами 

моніторингу) 

 

квітень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

6. Про практичні аспекти реалізації законодавства 

у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю 

травень Дзиґа О.О. – 

заступник міського 

голови 

7. Про затвердження ставок місцевих податків та 

зборів по місту Коростеню на 2020 рік 

червень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

8. Про стан екологічної ситуації річки Уж та 

прибережної території. 

липень Якубовський Л.П. – 

заступник міського 

голови 

9. Про виконання Правил благоустрою території, 

забезпечення чистоти і належного санітарного 

стану в м. Коростені. 

серпень Якубовський Л.П. – 

заступник міського 

голови 



 

10. Про затвердження Статуту територіальної 

громади міста Коростень в новій  редакції 

(за умови прийняття нового Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні») 

 

жовтень Вигівський В.В. – 

секретар міської 

ради 

11. 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 

12. Про міський бюджет на 2020 рік. 

 

грудень Щербанюк Л.П. – 

заступник міського 

голови-начальник 

фінансового 

управління 

13. Про затвердження Програми економічного та 

соціального розвитку міста Коростеня на 2020 

рік. 

 

грудень Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

14. Про хід виконання загальноміських програм 

 

Протягом року Заступники 

міського голови, 
куратори 

відповідної галузі 

15. Заслуховування звітів постійних комісій 

міської ради, фракцій, повідомлень депутатів 

про роботу в раді.  

Протягом року Депутати міської 

ради 

16. Про внесення змін до міського бюджету на 

2019 рік. 

Протягом року Щербанюк Л.П. – 

заступник міського 

голови-начальник 

фінансового 

управління 

17. Про внесення змін  до Статутів комунальних 

підприємств 

Протягом року Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

18. 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 

 

19. 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 міських програм  

2. Про стан розрахунків за житлово-комунальні послуги та заходи, спрямовані на 

покращення стану погашення заборгованості населення за надані комунальні 

послуги 

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

роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020р.р. 

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

на постійну комісію. 

5. Про роботу  комунальних підприємств, їх фінансовий стан, проблеми 

 

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.) 

Комісія з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

 

1.  Про проведення аналізу виконання діючих міських програм  

2. Про стан проведення робіт з інвентаризації земель в місті 

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 міських програм  

 

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладах 

освіти міста 

3. Про інформаційну політику щодо висвітлення роботи органів місцевого 

самоврядування міста 

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

на постійну комісію. 

5. Стан підготовки закладів освіти міста до нового навчального року 

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.) 

 

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

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих міських програм  

 

2. Про стан медичного обслуговування населення міста  та розвитку закладів охорони 

здоров’я. 

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 законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, 

депутатської діяльності та етики 

 

1. Про проведення аналізу виконання діючих міських програм  

 

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

території міста 

3. Про зміни до  Статуту територіальної громади міста Коростень  

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 (додаток 1). 

6. Участь депутатів міської ради у проведенні загальноміських заходів. 

 

7. Прийом виборців у приймальних фракцій (партій), на виборчих округах. 

 

 

Секретар міської ради                                                                             В.В.Вигівський 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до плану роботи міської ради 

на 2019 рік 

 

 

Орієнтовний перелік 

тем, які вивчатимуться депутатами Коростенської міської ради протягом 2019 року. 

 

№п/п Назва питання Відповідальні 

 

1. Основні принципи та вимоги до порядку  формування   

міського  бюджету за прогамно-цільовим методом.  

 

Щербанюк Л.П. – 

начальник фінансового 

управління. 

 

2. Функціонування та розвиток індустріального парку 

«Коростень»  

Жилін О.В. – 

начальник управління 

економіки 

3. Ознайомлення з Законом України «Про комерційний 

облік теплової енергії та водопостачання» 

Якубовський Л.П.-  

заступник міського 

голови 

4. Ознайомлення з основними положеннями Закону 

України «Про житлово-комунальні послуги» 

 

Якубовський Л.П.-  

заступник міського 

голови 

5. Про  запобігання проявам безпритульності та 

бездоглядності в дитячому середовищі 

Фіцай Н.М. – 

начальник Служби у 

справах дітей 

6. Про застосування правової бази, спрямованої на 

управління майном, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Коростеня та 

його приватизацію 

 

Ясинецький О.А. – 

заступник міського 

голови 

7. Повноваження місцевих рад у галузі земельних відносин. 

 

Мельниченко О.П. -  

заступник начальника 

відділу архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів   

8. Щодо введення в дію нових нормативних вимог до 

містобудівної документації 

 

Тумаш С.П. - 

начальник відділу 

архітектури, 

містобудування та 

земельних ресурсів   
9. Система соціального захисту населення  Дзиґа О.О. – заступник 

міського голови 

10. Вивчення досвіду органів місцевого самоврядування 

інших міст з різних питань життєдіяльності, шляхом 

організації поїздок. 

Вигівський В.В. – 

секретар міської ради 

 

Секретар міської ради                                                                             В.В.Вигівський 

 

 

 



Звіт 

про виконання плану роботи Коростенської міської ради  за 2018 рік 

 

План роботи Коростенської міської ради на 2018 рік був прийнятий 

22.12.2016 року відповідним рішенням 19 сесії міської ради № 937.  

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у 

2018 році скликано 8 сесій міської ради. 

 Усі сесії організовувались та проводились у відповідності до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту 

Коростенської міської ради. 

Відповідно до чинного законодавства України всі проекти рішень 

попередньо були опубліковані на офіційному сайті Коростенської міської 

ради. Також опубліковувались, у визначені чинним законодавством терміни, 

протоколи засідань постійних комісій, протоколи поіменного голосування, 

протоколи пленарних засідань сесій та рішення міської ради. В день 

проведення пленарного засідання оприлюднювались результати поіменного 

голосування депутатів міської ради. 

Згідно Плану роботи на 2018 рік із запланованих для розгляду міською 

радою на пленарних засіданнях питань не розглянутими залишились питання 

«Про стан екологічної ситуації річки Уж та прибережної території», «Про 

виконання Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і належного 

санітарного стану в м. Коростені», які  перенесені до проекту Плану роботи на 

2019 рік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Щодо другого розділу Плану роботи Коростенської міської ради 

«Питання, що пропонуються для вивчення та розгляду постійними 

комісіями», то засідання постійних комісій відбувались відповідно до 

запланованого графіку або скликались за необхідності, на яких розглядались 

питання, внесені в план роботи комісій, а також питання внесені в загальний 

план роботи міської ради.  

За звітний період було проведено 55 засідань постійних комісій: 

з питань бюджету, економіки та комунальної власності -21 

з питань  земельних ресурсів, будівництва та архітектури - 9 

з питань гуманітарної політики,  засобів масової інформації - 8 

з питань соціального захисту, охорони здоров’я та екології - 9 

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

депутатської діяльності та етики -8 

На пленарному засіданні двадцять третьої сесії Коростенської  міської 

ради  VIІ скликання  від 05.07.2018 року було заслухано звіт про роботу 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної 

власності. 

За результатами розгляду звернень до постійних комісій міської ради, 

було створено дві робочі групи:  

 з вивчення питань по аналізу роботи та формуванню тарифів на КП 

«Водоканал» в м. Коростені. 



 по вивченню питання виконання робіт та послуг за бюджетні кошти на 

замовлення відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 

ради 

У 2018 році відповідно до плану роботи було організовано 5 ознайомчих 

поїздок для депутатів, дві з яких   за межі міста: 

 поїздка до Житомирської обласної ради 

 ознайомча поїздка до Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади 

         

  та три по місту: 

 ознайомлення з роботою ЦМЛ. 

 ознайомча поїздка з ЦБС 

 ознайомча поїздка по об’єктах незавершеного будівництва міста 

 

Відповідно до рішення 19  сесії VІІ скликання від 21.11.2017 р. №938, 

були визначені орієнтовні строки  звітів депутатів Коростенської міської ради 

VII скликання перед виборцями за 2017 рік. Узагальнений графік проведення 

звітів депутатів міської ради був оприлюднений на офіційному сайті міської 

ради та у газеті «Іскоростень». Відповідно, у  січні-лютому 2017 року пройшли 

звіти депутатів Коростенської міської ради VII  скликання перед виборцями за 

2017 рік. Лише 8 депутатів та фракція «Батьківщина» подали до відділу 

ОЗДМР свої тексти звітів, які були оприлюднені на сайті міської ради. 

 

 

Секретар міської ради                                                                    В.Вигівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


