
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 2 сесії 8 скликання 

від 15.12.2020 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року. 

2.Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Корюківської міської ради 

сьомого скликання від 17 грудня 2019 року Про міський бюджет на 2020 рік. 

3.Про внесення змін до Програми Забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий діабет жителів Корюківської міської територіальної громади на 2020 

рік. 

4.Про фінансування Студії з робототехніки на базі Корюківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області. 

5.Про внесення змін до міської Програми. 

6.Про затвердження міських Програм. 

7.Про міський бюджет на 2021 рік. 

8.Про План (Програму) соціально – економічного та культурного розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021 рік. 

9.Про затвердження мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого 

бюджету Корюківської міської ради на 2021 рік. 

10.Про утворення старостинських округів Корюківської міської ради. 

11.Про затвердження на посади старости. 

12.Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення 

державної реєстрації актів цивільного стану. 

13.Про виготовлення гербових номерних печаток старостам Корюківської 

міської ради. 

14.Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради. 

15.Про припинення в результаті реорганізації Білошицько – Слобідської 

сільської ради. 

16.Про припинення в результаті реорганізації Охрамієвицької сільської ради. 

17.Про припинення в результаті реорганізації Прелюбської сільської ради. 

18.Про припинення в результаті реорганізації Прибинської сільської ради. 
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19.Про припинення в результаті реорганізації Рибинської сільської ради. 

20.Про припинення в результаті реорганізації Шишківської сільської ради. 

21.Про ліквідацію комунальних підприємств. 

22.Про надання дозволу на поновлення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради.  

23.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

24.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

25.Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань. 

26.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

27.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

земельної частки (паю). 

28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) земельної частки 

(паю). 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького старостинського 

округу. 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 
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37.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

39.Про приватизацію земельних ділянок. 

40.Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 

41.Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

42.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

43.Про прийняття майна у міську комунальну власність. 

44.Про прийняття в міську комунальну власність майна Білошицькослобідської 

сільської ради. 

45.Про прийняття в міську комунальну власність майна Охрамієвицької сільської 

ради. 

46.Про прийняття в міську комунальну власність майна Рибинської сільської 

ради. 

47.Про прийняття в міську комунальну власність майна Перелюбської сільської 

ради. 

48.Про прийняття в міську комунальну власність майна Прибинської сільської 

ради. 

49.Про прийняття в міську комунальну власність майна Шишківської сільської 

ради. 

50.Про прийняття в міську комунальну власність Перелюбського дошкільного 

навчального закладу Пролісок загального типу. 

51.Про створення закладів культури Корюківської міської ради. 

52.Про передачу майна міської комунальної власності. 

53.Про передачу в оренду майна міської комунальної власності. 

54.Про внесення змін до деяких рішень міської ради. 

55.Про деякі питання надання соціальних послуг. 

56.Про закріплення депутатів міської ради за територіями Корюківської міської 

ради. 

57.Про встановлення надбавки за вислугу років. 
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58.Про план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. 

59.Про затвердження детального плану території. 
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