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З В І Т 
про виконання плану роботи 

Зеленодольської  міської ради за 2019 рік 

 

Робота Зеленодольської міської ради  у 2019 році здійснювалася 

відповідно до плану роботи, затвердженого рішенням № 965 Зеленодольської 

міської ради  сьомого скликання від  25 лютого  2019 року та спрямовувалася 

на розвиток основних засад місцевого самоврядування.  

Робота проводилася виключно на принципах законності, ефективності та 

доцільності, у межах повноважень, визначених законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

Регламентом Зеленодольської міської ради , Конституцією України та 

іншими законодавчими актами. 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада на пленарних засіданнях приймає акти у вигляді рішень 

міської ради. 

За  2019  рік  скликано  14 сесій міської ради, з них  2 позачергових,  

відбулось 14 пленарних засідань, на яких прийнято  - 492 рішення, для 

порівняння в 2018 році прийнято   407 рішень. 

Постійно в полі зору на пленарних засіданнях були розгляд бюджету, 

внесення змін до нього, що давало безперешкодне забезпечення  закладів, що 

фінансуються з міського бюджету,  обов’язковими виплатами, зокрема 

заробітна плата, оплата енергоносіїв, дитяче харчування, виплати  по 

міжбюджетнотрансфертних програмах. 

На сесіях розглядались питання:    по внесення змін до штатного розпису 

виконкому Зеленодольської  міської ради; прийняття майна до комунальної 

власності ; затвердження Статутів,   Положень; прийнято 11 Програм для 

різних сфер розвитку громади. Заслуховували звіти  про роботу комунальних 

підприємств. За результатами обговорення питань, визначені основні 

проблеми діяльності підприємств та надавались  рекомендації керівникам 

виконавчих органів міської ради стосовно їх подальшої роботи 

 Щоквартально  заслуховувались звіти по виконанню міського бюджету, 

Плану соціально-економічного розвитку.  

           Розглянуто на пленарних засіданнях 35 бюджетних та  335 земельних  

питань. 

          Депутати були небайдужими до питань  щодо фінансового 

забезпечення потреб мешканців громади; щодо  кризової ситуації в 

енергосистемі України, яка безпосередньо стосується населення нашої 



території; про недопущення скасування мораторію на продаж 

сільськогосподарської землі, які ставили на сесію та приймали Звернення до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України та 

інші. 

Під час  пленарних засідань міської ради висловлювалися критичні 

зауваження і пропозиції. Вони узагальнювалися, розроблялися заходи, які 

надавалися для відповідного реагування виконавчим органам міської ради. 

Хочу відзначити депутатів, які на всіх  14 пленарних засідань були 

присутніми : Захарова Т.П., Сінчук О.Г., Ярошенко О.М. , на 13 засіданнях – 

Толкачов О.Ф., найактивніші  були під час обговорень питань: Толкачов О.Ф. 

– 24 виступи; також  Ярошенко О.М.,  Муха І.В., Невеселий Д.Ю.,  

Калашніков В.П. та  Кондратьєва Т.О.. 

 Слід також наголосити про активність старост Великокостромського 

старостинського округу та Марянського старостинського округу, які надають 

свої зауваження та пропозиції щодо проєктів та прийняття рішень. За 

пропозицією депутатів Зеленодольської міської ради в 2019 рік старости 

звітували перед міською радою за свою роботу. Їх слушні пропозиції та 

зауваження включаються протокольно та надаються на виконання апарату 

управління виконкому Зеленодольської міської ради.  

         На постійному контролі знаходяться питання реалізації покладених на 

Зеленодольську міську раду повноважень у здійсненні державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності. 

        Важливою складовою роботи ради є діяльність постійних комісій, які 

згідно статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є 

органами  ради, створеними для вивчення, попереднього розгляду і 

підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за 

виконанням рішень ради. 

       Значна робота з розгляду питань відбувається саме на засіданнях 

постійних комісій, які діють згідно загального плану роботи, нормативних 

актів. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються 

відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд 

сесії, здійснюється контроль за їх виконанням. Одна із активних комісій є 

постійна комісія ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, яка провела 13 засідань комісій за 2019 рік.   

За 2019 рік було проведено 13 спільних засідань постійних комісій. 

Комісії працювали ефективно, але  депутати не всі відповідально ставились 

до участі в них.  

 Висновки та рекомендації комісій лягали в основу подальших рішень. 

 Хочу зазначити, що пленарні засідання ради, засідання постійних 

комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій є відкритими і 

гласними. З метою забезпечення можливості громадськості  бути присутніми 

на засіданнях ради та комісій, брати участь в обговоренні питань, що 

розглядаються, інформація про час та місце їх проведення, а також проекти 

рішень доводились до відома громади завчасно - шляхом їхнього розміщення 

на офіційному сайті виконавчого комітету Зеленодольської міської ради.  

           Прийняті на пленарних засіданнях ради рішення своєчасно доводяться 

до виконавців, розміщуються на офіційному сайті. Всі документи ради 



відповідно  до Закону України « Про доступ до публічної інформації » 

своєчасно оприлюднюються.  

       Відповідно до статті 10 Закону України «Про статус депутатів 

місцевих рад», депутати міської ради, обрані за списками політичних партій 

та закріплені за  виборчими округами. Таким чином, депутатами міської ради 

VIІ скликання протягом року проводились  прийом, звіти та зустрічі  на 

виборчих округах.   

До міської ради надходить  багато звернень з питань відновлення 

зовнішнього освітлення, ремонту дорожнього покриття, чищення доріг, 

ліквідації сміттєзвалищ, надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям,  мешканцям, які потребують соціального захисту. Всі звернення 

розглянуто та надано необхідну допомогу. На запитання, порушені у 

зверненнях, надавалися вичерпні, аргументовані роз’яснення. 

 Також, важливий напрямок моєї роботи - прийом громадян з різних 

питань, який я веду постійно, надаючи консультативну та практичну 

допомогу. 

     Я, як секретар міської ради, є членом виконавчого комітету 

Зеленодольської міської ради. На  всіх засіданнях виконавчого комітету 

приймала активну участь, готувала проєкти та рішення в межах своєї 

компетенції. Я є  членом:  конкурсної комісії  на заміщення вакантних посад; 

опікунської ради; комісії з питань житла при виконкомі Зеленодольської 

міської ради; щорічно є членом конкурсної комісії з оцінювання проєктів 

Конкурсу міні- грантів « Громада своїми руками», також є членом  комісії з 

розгляду пропозицій щодо присвоєння звання Почесний громадянин  

м. Зеленодольська.  

За дорученням міського голови  беру участь в організації та проведенні 

нарад, семінарів, конференцій, міських культурно – масових заходів. 

В 2019 році успішно пройшла курс навчання для секретарів місцевих 

рад в рамках програми DOBRE. Приймала участь в регіональній платформі 

на тему «Особливості формування місцевих бюджетів. Бюджетна 

децентралізація 2020», семінарі з питань інституалізації політики гендерної 

рівності у громадах – партнерів програми DOBRE, тренінгу з гендерно – 

орієнтовного бюджетування, Форумі « Жіноче обличчя децентралізації». 

Свої знання завжди застосовую у своїй роботі. 

    Основна мета звіту - не тільки проаналізувати діяльність ради за рік, а 

й разом   визначитися щодо основних напрямків та пріоритетів  у нашій 

подальшій роботі. Адже у різних сферах  соціально-економічного  розвитку 

ще залишаються проблеми, які  потребують особливої уваги всіх  владних 

структур, в тому числі й  депутатів . Їх вирішення вимагає від обранців  ще 

більшої  наполегливості, принциповості  і професіоналізму. 

Вкотре хочу подякувати всім за плідну співпрацю : міському голові, 

депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, працівникам апарату 

виконавчого комітету ради, колективам комунальних підприємств, а також 

представникам громадськості - за підтримку, розуміння та активну і дієву 

позицію. 



Попереду багато роботи і планів, і я переконана, що ми і надалі будемо 

спільно їх втілювати у життя на благо міста та нашої Зеленодольської міської 

об'єднаної територіальної громади.    

Вважаю, що план роботи Зеленодольської міської ради за 2019 рік 

виконаний. Пропоную інформацію про виконання плану роботи 

Зеленодольської  міської ради за 2019 рік прийняти до відома. 

   

          

Секретар міської ради                                                                О. М. Ярошенко 


