
 
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 

 
 

07 квітня 2021 року                       м. Корюківка                                             № 38 

 

Про скликання чергової  

п’ятої сесії міської ради  

восьмого скликання 

 

 Відповідно до ст. 10 Регламенту Корюківської міської ради, ст. 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати чергову п’яту сесію міської ради восьмого скликання 

22 квітня 2021 року на 10.00 годину в приміщенні Корюківської міської ради за 

адресою: вул. Бульварна, буд. 6, м. Корюківка. 

 

2. На розгляд сесії винести питання: 

- Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року; 

- Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 15 грудня 2020 року № 7-2/VIII «Про міський бюджет 

на 2021 рік»; 

- Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки розвитку 

вторинної медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної 

громади на 2020-2022 роки; 

- Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2021-2023 

роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми соціальної підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей-

мешканців Корюківської міської ради на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми фінансової підтримки 

громадських організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших 

категорій населення на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми підтримки індивідуального 

житлового будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми компенсації затрат КП 

«Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до системи 

централізованого водовідведення в м. Корюківка на 2020 рік; 



- Про звіт про хід виконання Програми організації та проведення 

громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2020 рік; 

- Про звіт про хід виконання Програми «Забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 

рік»; 

- Про звіт про хід виконання Програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки»; 

- Про звіт про хід виконання Програми придбання в міську комунальну 

власність Корюківської міської ради земельних ділянок та інших об’єктів 

нерухомого майна для суспільних потреб на 2020 рік; 

- Про звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього 

природного середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та 

віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 

роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на 

території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання Програми національно-патріотичного 

виховання на 2018-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання міської Програми оздоровлення та 

відпочинку дітей Корюківщини на період до 2020 року; 

- Про звіт про хід виконання Програми підтримки дітей, батьки яких 

загинули або отримали інвалідність під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, у навчальних закладах Корюківської міської ради 

на 2019-2020 роки; 

- Про звіт про хід виконання міської Програми «Розвиток фізичної 

культури та спорту на період до 2020 року»; 

- Про звіт про хід виконання Програми «Шкільне харчування» за 2020 

рік; 

- Про звіт про хід виконання міської Програми «Шкільний автобус» на 

2017-2020 роки; 

- Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого 

економічного розвитку Корюківської міської територіальної громади; 

- Про надання дозволу на списання майна міської комунальної власності; 

- Про передачу майна міської комунальної власності; 

- Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги; 

 



- Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади; 

- Земельні та інші питання. 

 

 

Міський голова                    Р.АХМЕДОВ 

 


