
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 9 сесії 8 скликання 

від 09.11.2021 
 

1.Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2021 року. 

2.Про внесення змін до міських програм. 

3.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». 

4.Про затвердження міських програм. 

5.Про затвердження Положення про уповноважену особу Корюківської міської 

ради. 

6.Про затвердження Плану удосконалення медичних послуг на 2022 – 2025 роки 

Корюківсьої міської територіальної громади. 

7.Про впровадження Протоколу про співробітництво. 

8.Про надання згоди на передачу та прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

9.Про порушення клопотання щодо передачу у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади нежитлової будівлі. 

10.Про списання майна міської комунальної власності. 

11.Про оренду майна міської комунальної власності. 

12.Про передачу майна міської комунальної власності.  

13.Про включення нового об’єкта до Переліку об’єктів міської комунальної 

власності, що підлягають приватизації у 2021 році. 

14.Про надання доступу до елементів інфраструктури об’єктів нерухомого 

майна комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. 

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

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

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

18.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки. 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/1-Rishennya_zvit.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/2-rishennya-programy-zminy.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/3-rish.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/3-rish.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/3-rish.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/4-programy.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/5-Rishennya-pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/5-Rishennya-pro-zatverdzhennya-Polozhennya-pro-upovnovazhenu-osobu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/6-rishennya-pro-zatverdzhennya-med.poslugy-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/6-rishennya-pro-zatverdzhennya-med.poslugy-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/7-zatverdzhennya-poslugy-sesiya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/8-Pryjnyattya-majno.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/8-Pryjnyattya-majno.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/9-Zvernennya-do-KMU-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/9-Zvernennya-do-KMU-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/10-Pro-orendu-majna.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/11-Pro-spysannya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/12-Peredacha-majna.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/13-Vklyuchennya-v-pryvatyzatsiyu-2021.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/13-Vklyuchennya-v-pryvatyzatsiyu-2021.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-na-dostup-do-obyekta.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/14-Dozvil-na-dostup-do-obyekta.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/15-Pro-rozirvannya-ta-ponovlennya-dogovoriv-orendy-zemli.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/16-Pro-nadannya-zemelnyh-dilyanok-v-orendu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/17-Pro-zgodu-na-peredachu-v-suborendu-zemelnoyi-dilyanky.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/18-Pro-dozvil-na-podil-zemelnoyi-dilyanky.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/18-Pro-dozvil-na-podil-zemelnoyi-dilyanky.pdf


19.Про дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель. 

20.Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

21.Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

зі зміною цільового призначення. 

23.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для передачі у комунальну власність. 

24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

(паю). 

25.Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка. 

26.Про приватизацію земельних ділянок за межами населеного пункту міста 

Корюківка. 

27.Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу. 

28.Про приватизацію земельних ділянок на території Домашлинського 

старостинського округу. 

29.Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу. 

30.Про приватизацію земельних ділянок на території Наумівського 

старостинського округу. 

31.Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу. 

32.Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу. 

33.Про приватизацію земельних ділянок на території Перелюбського 

старостинського округу. 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-na-vygotovlennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu-shhodo-inventaryzatsiyi-zemel.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/19-Dozvil-na-vygotovlennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu-shhodo-inventaryzatsiyi-zemel.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/20-Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/21-Dozvil-na-vygotovlennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/21-Dozvil-na-vygotovlennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/22-Pro-zatverdzhennya-proektu-zemleustroyu-KFTP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/22-Pro-zatverdzhennya-proektu-zemleustroyu-KFTP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/23-Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-u-komunalnu-vlasnist.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/23-Pro-zatverdzhennya-tehnichnoyi-dokumentatsiyi-u-komunalnu-vlasnist.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/24-Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/24-Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/24-Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/25-Pryvatyzatsiya-Koryukivka-v-mezhah.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/25-Pryvatyzatsiya-Koryukivka-v-mezhah.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/26-Pryvatyzatsiya-Koryukivka-za-mezhamy.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/26-Pryvatyzatsiya-Koryukivka-za-mezhamy.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/27-Pryvatyzatsiya-Buda.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/27-Pryvatyzatsiya-Buda.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/28-Pryvatyzatsiya-Domashlyn.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/28-Pryvatyzatsiya-Domashlyn.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/29-Pryvatyzatsiya-Zabarivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/29-Pryvatyzatsiya-Zabarivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/30-Pryvatyzatsiya-Naumivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/30-Pryvatyzatsiya-Naumivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/31-Pryvatyzatsiya-Oleksandrivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/31-Pryvatyzatsiya-Oleksandrivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/32-Pryvatyzatsiya-Ohramiyevychi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/32-Pryvatyzatsiya-Ohramiyevychi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/33-Pryvatyzatsiya-Perelyub.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/33-Pryvatyzatsiya-Perelyub.pdf


34.Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу. 

35.Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу. 

36.Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу. 

37.Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу. 

38.Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу. 

39.Про приватизацію земельних ділянок на території Хотіївського 

старостинського округу. 

40.Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

41.Про вилучення з користування земельних ділянок. 

42.Про встановлення земельного сервітуту шляхом укладання договору. 

43.Про припинення права комунальної власності. 

44.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки. 

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

несільськогосподарського призначення. 

46.Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

47.Про розроблення детальних планів територій. 

48.Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та коригування адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Корюківської міської 

територіальної громади. 

49.Про затвердження Положення про відзнаки Корюківської міської ради. 

50.Про затвердження Кодексу етики депутатів Корюківської міської ради. 

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

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/34-Pryvatyzatsiya-Prybyn.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/34-Pryvatyzatsiya-Prybyn.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/35-Pryvatyzatsiya-Rybynsk.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/35-Pryvatyzatsiya-Rybynsk.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/36-Pryvatyzatsiya-Savynky.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/36-Pryvatyzatsiya-Savynky.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/37-Pryvatyzatsiya-Syadryne.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/37-Pryvatyzatsiya-Syadryne.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/38-Pryvatyzatsiya-Tyutyunnytsya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/38-Pryvatyzatsiya-Tyutyunnytsya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/39-Pryvatyzatsiya-Hotiyivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/39-Pryvatyzatsiya-Hotiyivka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/40-Pro-nadannya-zemelnyh-dilyanok-u-postijne-korystuvannya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/41-Pro-vyluchennya-z-korystuvannya-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/42-Pro-vstanovlennya-zemelnogo-servitutu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/43-Pro-prypynennya-prava-komunalnoyi-vlasnosti.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/44-Dozvil-na-ekspertnu-otsinku.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/44-Dozvil-na-ekspertnu-otsinku.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/45-Pro-provedennya-zemelnyh-torgiv-u-formi-auktsionu-ne-sg-pryznachennya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/45-Pro-provedennya-zemelnyh-torgiv-u-formi-auktsionu-ne-sg-pryznachennya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/46-PERELIK-POSLUG-9-sesiya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/47-Rozrobka-proektu-DPT.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/48-Pro-zatverdzhennya-Poryadku-prysvoyennya-adres.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/48-Pro-zatverdzhennya-Poryadku-prysvoyennya-adres.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/48-Pro-zatverdzhennya-Poryadku-prysvoyennya-adres.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/49-Rishennya-Polozhennya-pro-vidznaky_2022.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/50-Rishennya-Kodeks-etyky.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/51-Vnesennya-zmin-do-deyakyh-rishen-miskoyi-rady-iz-zemelnyh-pytan.pdf


52.Про звернення Корюківської міської ради до Офісу Президента України та 

Кабінету Міністрів України щодо стабільного проходження опалювального 

сезону 2021-2022 рр. 

 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/52-Rishennya-zvernennya-do-Ofisa-PU-ta-KMU.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/52-Rishennya-zvernennya-do-Ofisa-PU-ta-KMU.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/11/52-Rishennya-zvernennya-do-Ofisa-PU-ta-KMU.pdf

