
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

23 вересня 2021 року  м. Корюківка № 110  

 

 

Про порядок обговорення проекту Стратегії  

розвитку Корюківської громади  

на 2022-2029 роки 

 

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні», Положенням про громадські слухання в Корюківській міській 

територіальній громаді затвердженого рішенням сьомої сесії Корюківської 

міської ради восьмого скликання від 30.08.2021 року № 40-8/VIII (надалі – 

Положення), на виконання Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та програмою USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE), з метою проведення громадського 

обговорення проекту Стратегії розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2022-2029 роки (надалі – проект Стратегії) ініціюю проведення 

громадських обговорень проекту Стратегії на території Корюківської міської 

територіальної громади: 

 

1. Провести публічні обговорення проекту Стратегії о 10:00 12 жовтня 

2021 року в сесійній залі міської ради за адресою м. Корюківка, вул. Бульварна, 

6, II поверх. 

1.1. Визначити Рябця Р.О., головного спеціаліста загального відділу 

виконавчого апарату міської ради відповідальним за організацію проведення 

громадських обговорень (надалі – відповідальна особа). 

 

2. Запросити для доповідей під час обговорень наступних осіб: 

Наумчик І.В., начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Корюківської міської ради; 

Савченка О.М., першого заступника міського голови; 

Бикова О.М., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

 



3. Загальному відділу виконавчого апарату міської ради                     

(Лимаренко Н.П.): 

3.1. Не пізніше 24 вересня 2021 року розмістити проект Стратегії на веб-

сайті громади, розмістити інформацію про дату та місце обговорення стратегії, 

про способи надати пропозиції та зауваження до проекту Стратегії на 

офіційному сайті міської ради та на офіційній сторінці міської ради у Facebook. 

3.2. Не пізніше 24 вересня 2021 року оприлюднити оголошення про 

проведення громадських обговорень відповідно до Положення. 

3.3. Не пізніше 24 вересня 2021 року забезпечити наявність 

роздрукованих формулярів, наведених у Додатку №1,  та одного примірника 

проекту Стратегії  на першому поверсі приміщення міської ради (м. Корюківка, 

вул. Бульварна, 6) та збирати правильно заповнені формуляри з пропозиціями. 

 

4. Старостам, не пізніше 24 вересня 2021 року  

4.1. Забезпечити розміщення в приміщеннях старостинських округів по 

одному роздрукованому примірнику проекту Стратегії та забезпечити 

можливість населенню ознайомитися примірниками проекту Стратегії.  

4.2. Забезпечити наявність надрукованих формулярів, наведених у 

Додатку 1, у приміщенні старостинських округів, для надання зауважень та 

пропозицій до проекту Стратегії.  

4.3. Збирати правильно заповнені формуляри та передати їх до 18 жовтня 

2021 року (включно) до загального відділу виконавчого апарату міської ради. 

 

6. 22 жовтня 2021 року провести збори робочої групи з метою 

опрацювання та обговорення пропозицій та зауважень до проекту Стратегії.  

 

 7. Відповідальній особі забезпечити оформлення та оприлюднення 

протоколу за результатами громадського обговорення відповідно до 

положення. 

 

8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                           Р.АХМЕДОВ 

  



 Додаток №1  

до розпорядження міського голови 

від 23 вересня 2021 року №110 

 

ФОРМУЛЯР  

зауважень та пропозицій до проекту Стратегії розвитку Корюківської міської 

територіальної громади  

 

ДАНІ УЧАСНИКА ГРОМАДСЬКИХ ОБГОВОРЕНЬ 
 
ПІБ…………………………………………………………………………………………………. 

Назва організації  (якщо пропозиції подає організація)  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Поштова адреса…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Телефон …………………………………………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ТА ЗАУВАЖЕННЯ ДО ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ 

 

1. Стратегічна ціль, операційна ціль, завдання, яких стосується Ваша пропозиція 

 

2. Ваші пропозиції та/або зауваження 

 

 

 

 

 
 

     

дата  підпис  ініціали 

 


