
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.01. 2019 № 41-105/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про виконання плану роботи  

Золотоніської міської ради за 2018 рік 

 

Керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Інформацію про виконання Плану роботи Золотоніської міської ради за 

2018 рік взяти до відома (додається). 

2. Рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-70VІІ „Про затвердження плану 

роботи Золотоніської міської ради на 2018рік” вважати виконаним , з контролю 

зняти. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити секретарю ради 

Сьомак Н.О., контроль за виконанням рішення покласти на мандатну комісію з 

питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян  

(Федорець В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Левченко 23809 



  

Міському голові 

Войцехівському В.О. 

 

Інформація 

про виконання плану роботи Золотоніської міської ради за 2018рік 

 

Рішенням Золотоніської міської ради від 20.12.2017№ 30-70/VІІ був 

затверджений План роботи міської ради на 2018рік, який складався з трьох 

розділів. До першого розділу були включені питання по розгляду проектів 

міських програм, місцевого бюджету, заслуховування інформації про хід 

виконання тієї чи іншої програми. До другого розділу входили заходи з 

організаційного забезпечення діяльності міської ради, а до третього розділу – 

взаємодія з територіальною громадою. Також були заплановані терміни 

виконання цих заходів протягом року та визначені відповідальні. 

На засіданнях постійних комісій міської ради розглядалися проекти 

рішень, звернення громадян, питання, подані підприємствами, організаціями та 

ОСББ міста з подальшим винесенням їх на розгляд сесії. 

Відповідно до ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у міській раді працює сім постійних комісії ради. 

Засідання постійних комісій відбувались відповідно до запланованого 

графіку або скликались за необхідності. 

Усі сесії організовувались та проводились у відповідності до Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту Золотоніської 

міської ради, затверджений рішенням міської ради. 

Відповідно до чинного законодавства та Регламенту міської ради всі 

проекти рішень попередньо були опрацьовані на засіданнях депутатських 

комісій та опубліковані на офіційному веб-сайті міської ради. Також в день 

проведення пленарного засідання оприлюднювались результати поіменного 

голосування депутатів міської ради. 

За звітній період було проведено та підготовлено 16 пленарних засідань 

та 100 засідань постійних депутатських комісій. Прийнято 468 рішень міської 

ради, з них взято на контроль - 126. Найбільша кількість рішень, що 

розглядалися на сесіях – земельні питання, містобудування та архітектури 

(284 рішень), житлово-комунальні питання (53 рішень), питання фінансового 

характеру (33 рішення), питання розвитку економіки, стратегії розвитку та 

інвестицій (19 рішень) та інші важливі питання. На сесіях міської ради 

розглядалися депутатські запити та звернення, по яким приймалися відповідні 

рішення. 

Усі прийняті на сесіях рішення та документи упорядковані належним 

чином. Важливим напрямком у роботі міської ради є прийняття міських 

програм. Наявність програм, перш за все, дає можливість у міському бюджеті 

передбачити кошти на їх реалізацію. Крім того, це документи, які дають 

можливість розробити заходи для вирішення економічних, соціальних, 

житлово-комунальних та інших проблем. 



  

З метою забезпечення відкритості та прозорості міської ради, виконання 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» на офіційному сайті 

міської ради знаходяться всі рішення міської ради, оголошення стосовно дати, 

часу та місця проведення засідань сесії, розпорядження міського голови 

стосовно скликання сесії. Також ефективним методом роботи з депутатами 

міської ради є спілкування електронною поштою, що дає змогу депутатам 

заздалегідь ознайомитися з проектами порядку денного, проектами рішень та 

іншими матеріалами до засідання постійних комісій та пленарного засідання. 

Відділом організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи постійно 

готуються відповідні матеріали та розсилаються на електронні адреси 

депутатів. 

Структурними підрозділами виконавчого комітету протягом року 

надавалась інформаційно-методична допомога, консультації депутатам міської 

ради. 

Відповідно до проведеного аналізу відвідування пленарних засідань сесій 

міської ради більшість депутатів відзначились високою депутатською 

дисципліною (Боченкова В.В., Душка В.М., Кузнєцов С.В., 

Мірошніченко В.Г., Нелін І.І., Неліна Л.Т., Норенко В.Д., Орленко Т.М., 

Остроглазова В.В., Флоренко О.А., Федорець В.В., Штанько А.А., Іваненко 

А.М., Слюсар О.О., Галушка А.О., Міхновський П.І., Міхновська О.Ф.) 

Щодо роботи з виборцями – слід зазначити недостатню роботу. Зокрема, 

жоден депутат не звітував перед виборцями про свою роботу. Робота депутата 

обмежувалась тільки особистим прийомом громадян. Тому за підсумками року 

не було можливості зробити аналіз та узагальнити звернення або скарги, які 

поступали від громадян до депутатів. 

Підсумовуючи роботу міської ради за 2018 рік можна відмітити, що вона 

була злагодженою, пріоритетом завжди, навіть у суперечках, дебатах ставали 

конструктивні рішення. Робота кожного депутата була направлена в цілому на 

реалізацію спільно виробленої програми розвитку нашого міста. 

Заплановані питання плану роботи міської ради на 2018 рік виконані. Є 

пропозиція дану інформацію взяти до відома. 

 

 

Начальник відділу організаційного 

 забезпечення, контролю та 

кадрової роботи        В.А.Левченко 
 


