
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 8 сесії 8 скликання 

від 30.08.2021 

 

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

2.Про внесення змін та доповнень до міських Програм. 

3.Про затвердження Програми попередження дитячої безпритульності та 

бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на підвідомчій території Корюківської 

міської ради на 2021-2024 роки. 

4.Про затвердження програми «Безпечне Правосуддя на території Корюківської 

міської ради на 2021 рік». 

5.Про затвердження Програми підтримки молодіжної політики в Корюківській 

міській територіальній громаді на 2022-2025 роки.  

6.Про затвердження Програми з підвищення ефективності управління активами 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. 

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 Бюджетний регламент Корюківської міської ради. 

9.Про Програму місцевого економічного розвитку Корюківської міської 

територіальної громади Чернігівської області та План дій з її впровадження. 

10.Про передачу майна міської комунальної власності. 

11.Про передачу майна із комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади у комунальну власність Сновської міської 

територіальної громади.  

12.Про списання майна міської комунальної власності. 

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

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

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

16.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 
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17.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

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

20.Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

21.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

22.Про надання дозволу на поновлення нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Корюківської міської ради. 

23.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

24.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка. 

25.Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу. 

26.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

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

старостинського округу. 

34.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

37.Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 

38.Про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. 

39.Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради. 

40.Про затвердження Положення про громадські слухання в Корюківській 

міській територіальній громаді. 

41.Про затвердження Положення про місцеві ініціативи в Корюківській міській 

територіальній громаді. 

42.Про внесення змін до установчих документів. 

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

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

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік». 

44.Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради з 

питань майна міської комунальної власності. 

45.Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП 

«Корюківкаводоканал». 

46.Про надання дозволу на укладення договору лізингу КП «Благоустрій». 

47.Про умови повернення субвенції з держаного бюджету. 
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