
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 7 сесії міської ради 8 скликання 

від 08.07.2021 

 

1.Про внесення змін та доповнень до міських програм. 

2.Про програму фінансової підтримки Управління Державної казначейської 

служби України у Корюківському районі Чернігівської області на 2021 рік. 

3.Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території 

Корюківської міської ради на 2021-2023 роки. 

4.Про Програму культурно-мистецьких заходів на 2021 рік. 

5.Про прийняття коштів. 

6.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». 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

8.Про встановлення місцевих податків і зборів на території Корюківської 

міської територіальної громади. 

9.Про внесення змін до переліку підприємств, установ, організацій, що надають 

соціально важливі послуги. 

10.Про передачу майна міської комунальної власності. 

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

міської територіальної громади. 

12.Про затвердження Примірних договорів оренди майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади. 

13.Про списання майна міської комунальної власності. 

14.Про включення нових об’єктів до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

16.Про порядок розподілу орендної плати за користування майном комунальної 

власності Корюківської міської територіальної громади. 
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17.Про приведення мережі закладів загальної середньої освіти Корюківської 

міської ради у відповідність до вимог Концепції «Нова українська школа». 

18.Про затвердження стратегій розвитку закладів загальної середньої освіти 

Корюківської міської ради. 

19.Про відміну деяких рішень Корюківської міської ради з земельних питань. 

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

21.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

22.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

23.Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

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

25.Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності.  

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

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

28.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою в межах населених 

пунктів Корюківської міської ради. 

29.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на земельні ділянки 

за межами населених пунктів Корюківської міської ради. 

30.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

32.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

зі зміною цільового призначення. 
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33.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

34.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

40.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

41.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

42.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

43.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

44.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округ. 

45.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

46.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

47.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

48.Про надання земельних ділянок у постійне користування. 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-33.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-33.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-34.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-34.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-35.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-35.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-36.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-36.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-37.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-37.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-38.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-38.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-39.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-39.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-40.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-40.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-41.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-41.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-42.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-42.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-43.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-43.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-44.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-44.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-45.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-45.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-46.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-46.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-47.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-47.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/09/sesiya7-48.pdf


49.Про припинення права користування земельними ділянками. 

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

продажу окремим лотом на конкурентних засадах (земельних торгах). 

51.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення. 

52.Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення. 

53.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

54.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

55.Про реєстрацію земельних ділянок Корюківської міської ради. 

56.Про надання дозволу на розроблення детальних планів територій. 

57.Про затвердження Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку 

утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях населених пунктів Корюківської міської 

територіальної громади. 

58.Про затвердження на посаду. 

59.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

60.Про внесення змін до деяких рішень Корюківської міської ради. 
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