
                                    

 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 (двадцять друга сесія сьомого скликання)  

 

28 лютого 2019 року                         м. Корюківка                                №12-22/VIІ 

 

Про орієнтовний план роботи  

міської ради на 2019 рік                                                      

 

 Відповідно до п. 7 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи міської ради на 2019 рік, що  

додається. 

 

2. Доручити постійним комісіям, депутатам, міському голові, виконкому 

міської ради при необхідності вносити зміни до плану роботи ради. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 

Міський голова                                                                  Р.АХМЕДОВ 

 

          



  

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішення  двадцять другої сесії 

Корюківської   міської ради   

сьомого скликання  

                  від 28 лютого 2019 року

                                                                               №12-22/VIІ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

роботи міської ради  

на 2019 рік 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради: 

 

І квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за 2018 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 24 травня 2018 року «Про встановлення 

туристичного збору». 

Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2019 році. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про  затвердження Переліку об’єктів  міської  комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Коюківської міської ради. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І квартал 2019 року. 



  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про роботу житлово-комунального господарства міської ради. 

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Коюківської міської ради. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

ІІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І півріччя 2019 року. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про виконання  Плану (Програми) соціально - економічного  та 

культурного  розвитку Корюківської міської територіальної громади на 

2019 рік (1-ше півріччя). 

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста.  

 

 Інформація Корюківського ВП Менського ВП ГУ Національної поліції  в 

Чернігівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку на території громади. 

Готують:  виконком міської ради, постійна комісія з гуманітарних питань, 

законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, 

депутатської етики та  регламенту. 



  

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Коюківської міської ради. 

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

 Про роботу Центру надання  соціальних послуг Корюківської міської 

ради  за  1-ше півріччя 2019 року. 

Готують: виконком міської ради, постійна комісія з питань власності, 

бюджету, соціально-економічного та культурного  розвитку  міста.  

  

 

ІV квартал 

 

 Про внесення змін до рішення двадцятої сесії міської ради сьомого 

скликання від 20.12.2018 року  «Про міський бюджет на 2019 рік». 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 Про міський бюджет на 2020 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження програми "Членські внески" на 2020 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження міської Програми запобігання бездомного утримання 

та розмноження  бродячих собак на території  Корюківської міської ради 

на 2020 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про Програму  стимулювання створення, фінансової підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження 

енергозбереження в будинках ОСББ на 2020-2022 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 



  

 Про Програму розвитку, фінансової підтримки та поповнення  статутних 

фондів комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2020 -

2022 роки. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про Програму «Членські внески» на 2020 рік. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про Програму  створення  чи коригування містобудівної документації та 

регулювання земельних відносин на 2020-2022 роки 

Готують:  відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму  міської ради , 

постійна комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- 

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 Про План діяльності Корюківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік. 

 Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про орієнтовний план роботи міської ради на 2020 рік. 

Готують:  загальний відділ міської ради; постійну комісію з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської 

ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів  та комунального майна  міської ради; 

постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 

природного  середовища.  

 

Протягом року, 

у разі необхідності або зміни чинного законодавства 

 

 Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради про місцеві 

податки.  

Готують: фінансовий відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 Про внесення змін до Плану діяльності виконкому міської ради з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік. 



  

Готують: юридичний відділ міської ради; постійна комісія міської ради з 

питань власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

II. Навчання, підвищення кваліфікації 

 

1. Підвищення кваліфікації депутатів міської ради, як правило, 

забезпечується виконавчими органами міської ради шляхом надання 

роз’яснень, методично-довідкових матеріалів депутатам відповідної постійної 

комісії за тематикою та в терміни згідно з пропозиціями постійної комісії. 

 

2. Депутати міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради 

мають право на підвищення кваліфікації шляхом вивчення передового досвіду 

органів місцевого самоврядування (в тому числі міжнародного) у порядку, 

передбаченому чинним законодавством. 

 

 

Секретар міської ради                                                             С.ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


