
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 4 сесії міської ради 8 скликання 

від 25.02.2021 

 

1.Про орієнтовний план роботи міської ради на 2021 рік. 

2.Про звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік. 

3.Про внесення змін до міських програм. 

4.Про затвердження міських програм. 

5.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року №  7-2/VIIІ «Про міський бюджет на 2021 рік». 

6.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради восьмого 

скликання від 15.12.2020 року №  8-2/VIIІ «Про План (Програму) соціально – 

економічного та культурного розвитку Корюківської міської територіальної 

громади на 2021 рік». 

7.Про затвердження Положення про тендерний комітет та уповноважену особу 

(осіб) Корюківської міської ради. 

8.Про затвердження переліку відділень комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський 

центр сімейної медицини» Корюківської міської ради. 

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

підлягають приватизації у 2021 році. 

10.Про встановлення викупної ціни об’єктів нерухомого майна, які перебувають 

у приватній власності фізичних осіб та викуповуються. 

11.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що 

надають соціально важливі послуги. 

12.Про передачу в оренду майна міської комунальної власності. 

13.Про передачу майна міської комунальної власності. 

14.Про надання згоди на передачу майна у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

15.Про затвердження Переліків майна міської комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 
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16.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

17.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

18.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

19.Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки комунальної власності. 

20.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

21.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

22.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельні 

ділянки під польовими дорогами. 

23.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної  

ділянки. 

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

25.Про право постійного користування земельними ділянками. 

26.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

27.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

28.Про приватизацію земельних ділянок. 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського  

старостинського округу. 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького  

старостинського округу. 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 
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33.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського  

старостинського округу. 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу. 

40.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського  

старостинського округу. 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

44.Про визначення земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

45.Про затвердження детального плану території. 

46.Про розроблення детального плану території земельної ділянки, 

розташованої в м. Корюківка. 

47.Про затвердження на посаду. 

48.Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Корюківської міської 

ради шостого скликання від 17 січня 2017 року «Про затвердження Положень 

про відділи Корюківської міської ради». 
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49.Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад 

у формі реалізації спільного проєкту. 

50.Про внесення змін складу виконавчого комітету міської ради. 

51.Про внесення змін до Положення про старосту Корюківської міської ради. 

52.Про внесення змін до рішення другої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання № 58-2/VIІІ від 15 грудня 2020 року «Про план діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

53.Про внесення змін до рішень міської ради. 

54.Про внесення змін до рішень міської ради щодо вартості продажу земельних 

ділянок. 

55.Про внесення змін до установчих документів. 

56.Про внесення змін до установчих документів Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради. 

57.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

58.Про Про питання ліквідації комунальних підприємств 
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