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м. Корюківка 

2022 рік 



І. Перелік питань для розгляду на сесіях міської ради: 

 

І квартал 

 

1. Про виконання міського бюджету за 2022 рік. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

3. Про звіт міського голови про свою роботу та роботу виконавчих 

органів ради за 2021 рік. 

Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

4. Про звіти старост старостинських округів міської ради про роботу за 

2021 рік. 

Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

5. Про звіти постійних комісій міської ради про свою роботу за 2021 рік. 

Готують: відповідальні виконавці; постійна комісія міської ради з 

гуманітарних питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, 

регуляторної політики, депутатської етики та регламенту 

 

6. Про затвердження Переліку об’єктів міської комунальної власності, що 

підлягають приватизації у 2022 році. 

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

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

економічного та культурного розвитку. 

 

7. Про затвердження Методики розрахунку орендної плати за майно 
комунальної власності Корюківської міської територіальної громади 

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна міської ради; 

постійні комісії міської ради з житлово-комунального господарства, 

регулювання земельних відносин, будівництва та охорони навколишнього 



природного середовища, та з питань власності, бюджету, соціально-

економічного та культурного розвитку. 

 

8. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної 

власності 

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.  

 

9. 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.  

 
10. Про Порядок відшкодування втрат підприємств, зумовлених різницею 

між розмірами економічно обґрунтованих та застосованих тарифів на послуги з 

постачання теплової енергії для потреб населення Корюківської міської 

територіальної громади в опалювальному періоді 2021-2022 років 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний відділ 

виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 
11. Про затвердження Стратегії забезпечення гендерної рівності, рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії домашньому насильству та 

насильству за ознакою статі в Корюківській міській територіальній громаді на 

2022-2025 роки. 

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

12. Про затвердження Комунікаційного плану у сфері удосконалення 

медичних послуг Корюківської міської територіальної громади на 2022-2025 рр. 

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

13. Про затвердження Комунікаційної стратегії Корюківської міської ради. 

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 



 

14. Про звіти про хід виконання програм Корюківської міської ради. 

Готують: відповідальні виконавці, постійні комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту. 

 

15. Про затвердження детальних планів території. 

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

ІІ квартал 

 

1. Про виконання міського бюджету за І квартал 2022 року. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

3. Про затвердження порядку розроблення програм Корюківської міської 

ради. 

Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

4. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за 

виконанням фінансових планів комунальних підприємств. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

5. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної 

власності. 

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.  

 

6. Про регулювання земельних відносин у межах Корюківської міської ради.  

Готують: відділ земельних ресурсів та комунального майна виконавчого 

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

комунального господарства, регулювання земельних відносин, будівництва та 

охорони навколишнього природного середовища.  

 

ІІІ квартал 
 

1. Про виконання міського бюджету за І півріччя 2022 року. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

2. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

3. Про виконання Плану (Програми) соціально – економічного та 

культурного розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки (1-ше півріччя). 

Готують: виконавчий комітет міської ради, постійна комісія з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.  

 

4. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської територіальної громади на 2023 рік. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний відділ 

виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

5. Розроблення графічного посібника методичних вказівок для розміщення 

вивісок та інформаційних табличок в населених пунктах Корюківської міської 

територіальної громади. 

Готують: відділ архітектури, містобудування та житлово-комунального 

господарства Корюківської міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища. 

 

6. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної 

власності. 



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.  

 

7. 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 
 

1. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10.12.2021 року № 4-10/VIIІ «Про бюджет Корюківської 

міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25507000000)». 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

2. Про виконання міського бюджету за дев’ять місяців 2022 року. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

3. Про бюджет Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

4. Про затвердження програм Корюківської міської ради. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

5. Про План діяльності Корюківської міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2023 рік. 

Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та 

культурного розвитку. 

 

6. Про орієнтовний план роботи міської ради на 2023 рік. 

Готують: відділи та структурні підрозділи виконавчого апарату міської 

ради; постійну комісію з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 



надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та  

регламенту. 

 

7. Про врегулювання питань управління майном міської комунальної 

власності. 

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.  

 

8. 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 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішень міської ради про місцеві 

податки.  

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; постійна комісія 

міської ради з питань власності, бюджету, соціально- економічного та 

культурного розвитку. 

 

2. Про внесення змін до Плану діяльності міської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2022 рік. 

Готують: юридичний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з питань власності, бюджету, соціально- економічного та 

культурного розвитку, 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. 

 

3. Реалізація Стратегії впровадження інформаційних технологій в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.  

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту 

 

 

4. Реалізація Плану удосконалення медичних послуг на 2022-2025 роки 

Корюківської міської територіальної громади. 



Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

5. Реалізація Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки. 

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

6. Реалізація Плану (Програми) соціально – економічного та культурного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.   

Готують: відділ економіки, транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально- економічного та культурного розвитку. 

 

7. Реалізація Стратегії впровадження інформаційних технологій в 

Корюківській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки. 

Готують: загальний відділ виконавчого апарату міської ради; постійна 

комісія міської ради з гуманітарних питань, законності, правопорядку, 

надзвичайних ситуацій, регуляторної політики, депутатської етики та 

регламенту. 

 

8. Реалізація програм Корюківської міської ради. 

Готують: відповідальні виконавці, постійні комісії міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку, з питань 

житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин, 

будівництва та охорони навколишнього природного середовища, з гуманітарних 

питань, законності, правопорядку, надзвичайних ситуацій, регуляторної 

політики, депутатської етики та регламенту. 

 

9. Про внесення змін до міських Програм. 

Готують: Фінансовий відділ Корюківської міської ради; юридичний відділ 

виконавчого апарату міської ради; постійна комісія міської ради з питань 

власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

II. Навчання, підвищення кваліфікації 

 
1. Підвищення кваліфікації депутатів Корюківської 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 Корюківської 

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                                                           Анастасія ПЛЮЩ 

 
 


