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І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради: 

 

І квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за 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 тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «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 внесення змін до міських Програм. 

Готують:  фінансовий відділ міської ради; 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 2020 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 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 норматив  та порядок відрахування частини прибутку підприємств  

міської комунальної власності. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів 

Корюківської міської територіальної громади. 

Готують: відділ архітектури, містобудування  та житлово-комунального 

господарства міської ради; постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного  середовища. 



  

 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.  

 

ІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І квартал 2020 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 тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року «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 Порядку відчуження та списання майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади.  

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 затвердження Порядку тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території населених пунктів Корюківської 

міської ради. 

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства міської ради; постійна комісія міської ради з питань житлово-

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища. 

 

 Про затвердження Порядку передачі майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади в оренду. 

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 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.  

 

ІІІ квартал 

 

 Про виконання міського бюджету за І півріччя 2020 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 тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «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 виконання Плану (Програми) соціально - економічного  та 

культурного  розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2019 - 

2020 роки (1-ше півріччя). 

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

бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку міста.  

 

 Про внесення змін до міських Програм. 

Готують: фінансовий відділ міської ради; юридичний відділ міської ради; 

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

економічного та культурного розвитку міста. 

 

 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.  

 

ІV квартал 

 

 Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії міської ради сьомого 

скликання від 17.12.2019 року  «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 виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2020 року. 



  

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про міський бюджет на 2021 рік. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2022 роки.   

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

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

економічного та культурного розвитку міста, постійна комісія міської ради з 

питань житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, постійна 

комісія з гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних 

ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

 Про програму підтримки індивідуального житлового будівництва 

«Власний дім» на 2021-2023 роки на території Корюківської міської ради. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму організації та проведення громадських робіт для населення 

Корюківської  міської ради на 2021 – 2023 роки. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму охорони навколишнього природного середовища 

Корюківської  міської ради  на 2021 – 2023 роки. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади 

товарами першої необхідності та  хлібом на 2021-2023 роки. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 



  

 Про програму «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів, 

ветеранів, учасників війни та інших категорій населення» на 2021-2023 

роки. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму приватизації об’єктів міської комунальної власності 

Корюківської  міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про цільову програму «Управління майном міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 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 2021 рік». 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

  Про програму «Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий 

діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік». 

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

питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку 

міста. 

 

 Про програму придбання в міську комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб на 2021 рік. 

Готують: фінансовий відділ 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 2021 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 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, постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та охорони 

навколишнього природного середовища, постійна комісія з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та  регламенту. 

 

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 

 

 


