
                                                                                                                            
УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

( сімнадцята сесія восьмого скликання) 
 

Від 22   грудня  2022 року 

м. Городня 

 

Про  орієнтовний план роботи 

Городнянської міської ради                   

на 2023 рік 

 

Відповідно до пункту 7 частини 1  статті  26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

    1.  Затвердити орієнтовний план роботи Городнянської міської ради 

на 2023 рік, що додається.                                

    2. Зміни та доповнення до плану роботи вносяться у відповідності до 

Регламенту роботи Городнянської міської ради восьмого скликання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

Городнянської міської ради Більську С.А. 

 

 

 

             

Міський голова                                               Андрій БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д О Д А Т О К

до  рішення  сімнадцятої    сесії  8  скликання

Городнянської міської ради від  22 грудня 2022 року.

ОРІЄНТОВНИЙ   ПЛАН     РОБОТИ

Городнянської міської ради

на   2023 рік

Перелік  основних питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.

1 квартал

1. Звіт про стан виконання Стратегії сталого розвитку  Городнянської ОТГ на 2019 -

2027 роки та   про виконання програми  соціально-економічного розвитку  за  2022

рік

Доповідає: Перший заступник міського голови Пінчук В.М.

2.  Звіт про виконання   бюджету  Городнянської  ОТГ громади  за 2022  рік.

Доповідає: Начальник  фінансового відділу міської ради.

3.  Звіт  про виконання Плану роботи міської ради за 2022 рік.

Доповідає. Секретар міської ради Більська С.А.

4. Про стан фінансування цільових програм міської ради за 2022 рік.

Доповідає: Начальник  фінансового відділу міської ради.

5.  Звіт старост про свою роботу на територіях відповідних старостинських округів.

(за пропозицією  міського  голови, депутатів).

2квартал

1.Про  стан  забезпечення пожежної безпеки на території Городнянської ОТГ  в умовах

воєнного стану.

Інформує: начальник пожежно-рятувальної частини.

2. Звіт  виконавчого  комітету  міської ради  про виконання Городнянського міського

бюджету територіальної громади за І квартал.

Доповідає: Начальник  фінансового відділу міської ради.

3. Інформація виконавчого комітету міської ради про стан залучення грантів,

гуманітарної та іншої допомоги для громади в умовах воєнного стану.

Інформує: Виконавчий комітет  міської  ради.

4.Звіт старост про свою роботу на територіях відповідних  старостинських  округів (за

пропозицією міського голови, депутатів).



            

 

                                                            3 квартал  

 1. Інформація начальника Городнянського відділення Чернігівського відділу ГУНП в 

Чернігівській області про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського 

порядку в умовах воєнного стану. 

            Інформує: начальник Городнянського відділення поліції Чернігівського  ВП  

ГУНП.  

  

2.Інформація прокурора Чернігівської місцевої прокуратури про результати діяльності на 

території Городнянської громади 

            Інформує: прокурор Чернігівської  місцевої прокуратури.    

 

3.Звіт виконавчого комітету міської ради про виконання  міського бюджету 

територіальної громади за ІІ квартал. 

                     Доповідає: фінансовий відділ міської ради. 

 

4.Звіт виконавчого комітету міської ради про виконання Програми соціально- 

економічного  розвитку громади на 2023 рік за І півріччя. 

                      Доповідає: перший заступник міського голови Пінчук В.М 

 

 

                                                        4 квартал  

1. Про  план   роботи міської ради на 2024 рік. 

                   Доповідає: секретар міської ради 

 

2. Про  Програму соціально - економічного розвитку громади на 2024 рік. 

              Доповідає: перший заступник міського голови Пінчук В.М 

           .  

3. Про бюджет міської ради  на 2024 рік. 

            Доповідає: фінансовий відділ міської ради. 

 
4.Звіт керівників комунальних закладів міської ради з охорони здоров’я про підготовку 

роботи медичних закладів в умовах зимового періоду. 

                          Доповідають: головні лікарі ГМЛ, ЦПМСД. 

 
5.Звіт виконавчого комітету міської ради про виконання Городнянського міського 

бюджету територіальної громади за ІІІ квартал. 

                         Доповідають: фінансовий відділ міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   11. ПИТАННЯ, ЯКІ ПЛАНУЮТЬ РОЗГЛЯНУТИ 

                      НА СВОЇХ ЗАСІДАННЯХ ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ 

 

                        Постійна комісія  З питань бюджету,  планування,  фінансів, соціально-

економічного розвитку,законності  та правопорядку. 

 

1квартал 

1.Про виконання міського  бюджету за 2022 рік  

2. Про виконання Програми соціально - економічного розвитку   за 2022рік. 

 

2 квартал 

1.Про  виконання бюджету  міської ради за 3 місяці 2023року. 

2.Про  стан виконання  виконання Програми про бюджет участі  (Громадський бюджет) 

Городнянської міської ради 2021-2025 роки.  

 

                                                   3 квартал 

1. Про  виконання  Програми соціально -  економічного розвитку міста за 6 місяців 

2023року. 

2.Про  виконання бюджету  міської ради за 6 місяців 2023року. 

                                                  4 квартал  

1.  Про    бюджет  міської ради  на 2024рік . 

2.  Про  виконання бюджету міської ради за 9 місяців 2023року. 

3.  Про Програму соціального і економічного розвитку  громади на 2024 рік. 

 

       Постійна комісія з  питань охорони здоров’я  та соціального захисту населення  

                                              

                                                     1 квартал  

1. Про виконання  програми соціально – економічного розвитку за 2022 рік . 

2. Про програму соціально – економічного розвитку на 2023 рік. 

3. Про розгляд заяв та звернень. 

                                                  2 квартал  

1.Про  стан  роботи  зі  зверненнями , що надходять  в  міську раду  від громадян, які 

відносяться до  категорії   малозахищених   верств  населення. 

2.Про  стан роботи з центром  надання соціальних послуг з обслуговування одиноких     

непрацездатних громадян. 

3. Про розгляд заяв та звернень. 

                                                    3 квартал 

1. Про виконання  програми  соціально – економічного розвитку за 6 місяців 2023 року. 

2. Про стан   квартирного обліку в  Городнянській міській раді. 

3.  Про розгляд заяв та звернень. 

 

            4 квартал 

1. Про бюджет та проект  Програми  соціально -  економічного  розвитку  міста  на  2024 

рік.  

2. Про розгляд заяв та звернень. 

 



Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, роботи з молоддю, 

депутатської діяльності та етики. 

                                                         

1квартал  

1. Про виконання  програми  соціально – економічного розвитку за 2022 рік . 

  2. Про  бюджет  та  проект  Програми  соціально - економічного розвитку міста на   

 2023рік. 
    3. Проведення  змагання з футболу серед школярів міста( кубок міської ради ) 

                                                         2 квартал 

1.  Про утримання міського стадіону в належному стані.  

2.  Про організацію проведення вільного часу  молоді міста.  

3.  Про оздоровлення дітей та підлітків в 2023 році. 

                      

                                                        3 квартал 

1.Про виконання програми соціально – економічного розвитку за  6  місяців 2023 року. 

2. Про співпрацю з органами поліції у роботі  з  підлітками міста.  

3.Про співпрацю комісії з громадськими організаціями, які працюють у сфері  культури , сім’ї , 

молоді та спорту. 

                                                         4 квартал  

1. .Про проведення   новорічних заходів для дітей міста.   

2.  Про    бюджет  міської ради  на 2024 рік . 

3. Про Програму  соціального і економічного розвитку міста на 2024 рік. 

 

 

                      

          Постійна комісія з  питань комунальної  власності,  земельних відносин, 

охорони природи  та  містобудівної  діяльності. 

                                                    І квартал 

1.Про виконання програми соціально – економічного розвитку за 2022 рік . 

2.Про програму соціально – економічного  розвитку  на 2023 рік. 

2 квартал 

 

1.Про врегулювання земельних відносин громадян, підприємств, установ та організацій. 

3 квартал 

1.Про  стан  благоустрою території розміщення торгових точок. 

              4 квартал 

1. Про бюджет та проект  Програми  соціального  і  економічного розвитку  міста  на 

2024 рік.   

       

      

 

       Секретар міської ради                                                          Світлана БІЛЬСЬКА. 

 

 


