
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 5 сесії міської ради 8 скликання 

від 22.04.2021 року 

 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2021 року. 

2.Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки розвитку вторинної 

медичної допомоги на території Корюківської міської територіальної громади 

на 2020-2022 роки. 

3.Про внесення змін до міської Програми забезпечення малочисельних та 

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

роки. 

4.Про затвердження Програми фінансової підтримки районного комунального 

спеціалізованого лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік. 

5.Про внесення змін та доповнень до Програми покращення матеріально-

технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення мобілізаційної 

підготовки місцевого значенні та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 

рік. 

6.Про шкільне громадське бюджетування в Корюківській міській 

територіальній громаді. 

7.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». 

8.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. 

9.Про звіт про хід виконання програми "Фінансова підтримка громадських 

організацій інвалідів, ветеранів, учасників війни та інших категорій населення 

на 2018-2020 роки". 

10.Про звіт про хід виконання Програми підтримки індивідуального житлового 

будівництва «Власний дім» на 2016-2020 роки. 
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11.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. 

12.Про звіт про хід виконання Програми організації та проведення громадських 

робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

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

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

14.Про звіт про хід виконання програми «Забезпечення препаратами інсуліну 

хворих на цукровий діабет жителів Корюківської міської ради на 2020 рік». 

15.Про звіт про хід виконання програми «Управління майном міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки». 

16.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. 

17.Про звіт про хід виконання Програми охорони навколишнього природного 

середовища Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

18.Про звіт про хід виконання Програми приватизації об’єктів міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2018-

2020 роки. 

19.Про звіт про хід виконання Програми забезпечення малочисельних та 

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

роки. 

20.Про звіт про хід виконання Програми розвитку цивільного захисту на 

території Корюківської міської ради на 2018-2020 роки. 

21.Про звіт про хід виконання Програми національно-патріотичного виховання 

на 2018-2020 роки. 

22.Про звіт про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку 

дітей Корюківщини на період до 2020 року. 

23.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. 
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24.Про звіт про хід виконання міської програми «Розвиток фізичної культури та 

спорту на період до 2020 року». 

25.Про звіт про хід виконання програми «Шкільне харчування» за 2020 рік. 

26.Про звіт про хід виконання міської програми «Шкільний автобус» на 2017-

2020 роки. 

27.Про затвердження Положення про Робочу групу з місцевого економічного 

розвитку Корюківської міської територіальної громади. 

28.Про списання майна міської комунальної власності. 

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

надають соціально важливі послуги. 

30.Про затвердження Положення про порядок списання майна комунальною 

власністю Корюківської міської територіальної громади. 

31.Про передачу майна міської комунальної власності. 

32.Про оренду майна міської комунальної власності. 

33.Про впорядкування майна комунальної власності. 

34.Про списання багатоквартирних будинків з балансу Корюківської житлово-

експлуатаційної контори. 

35.Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність. 

36.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради. 

37.Про вилучення, припинення та передачу у користування земельних ділянок. 

38.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

39.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності. 

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

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

42.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою. 

43.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)земельної частки (паю). 
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44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

45.Про приватизацію земельних ділянок. 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

48.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

49.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

50.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

51.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

52.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

53.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

54.Про приватизацію земельних ділянок на території Рейментарівського 

старостинського округу. 

55.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

56.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

57.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

58.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

59.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 
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60.Про визначення земельної ділянки, право оренди якої пропонується для 

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

61.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

право власності якої пропонується для продажу на конкурентних засадах 

(земельних торгах). 

62.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради щодо умов оплати 

праці працівників.  

63.Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади 

керівників комунальних закладів охорони здоров’я. 

64.Про надання дозволу на отримання кредиту та заставу майна міської 

комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

65.Про внесення змін до установчих документів. 

66.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій земельних 

ділянок. 

67.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». 

68.Про звернення Корюківської міської ради до Чернігівської обласної ради 

щодо необхідності розроблення та прийняття Програми «Питна вода». 
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