
ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

засідання 13 сесії міської ради 8 скликання 

 

1. Про звіти старост старостинських округів    Корюківської міської ради 

 

2. Про внесення змін та доповнень до програм 

 

3. Про затвердження програми 

 

4. Про звіт про виконання міського бюджету за 2021 рік 

 

5. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І квартал 2022 року 

 

6. Про внесення змін до рішення десятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 10 грудня 2021 року № 4-10/VIII  «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 

25507000000)» 

 

7. Про затвердження звіту про виконання Програми компенсації затрат  

КП «Корюківкаводоканал» на очистку притоків додаткових вод до 

системи централізованого водовідведення в  м. Корюківка на 2021 рік 

 

8. Про затвердження звіту про виконання Програми призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають  соціальні послуги на 

2021 рік 

 

9. Про затвердження звіту про виконання Програми модернізації систем 

цілісного майнового комплексу по теплопостачанню м. Корюківка на 

2019-2021 роки  

 

10. Про затвердження звіту про виконання  Програми «Нагородження 

відзнаками Корюківської міської ради на 2019-2021 роки» 

 

11. Про затвердження звіту про виконання Програми «Перевезення 

пасажирів по місту Корюківка на 2019-2021 роки» 

 

12. Про затвердження звіту про виконання Програми придбання в 

міську комунальну власність Корюківської міської ради земельних 

ділянок та інших об’єктів нерухомого майна на 2021 рік 

 

13. Про затвердження звіту про виконання Програми «Соціальний 

захист окремих категорій населення на 2019-2021 роки» 

 

14. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ilovepdf_merged.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Proekt-rishennya-Pro-vnesennya-zmin-ta-dopovnen-do-Program.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Proekt-rishennya-Programy-komertsijnogo-obliku-vody.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya_merged.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ilovepdf_merged-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ilovepdf_merged-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-30_06_2022.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-30_06_2022.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-30_06_2022.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-30_06_2022.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-zatrat-Koryukivkavodokanal.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-zatrat-Koryukivkavodokanal.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-zatrat-Koryukivkavodokanal.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-sots.-poslug.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-sots.-poslug.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-kompensatsiyi-sots.-poslug.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Programa-Modernizatsiyi-majnogo-kompleksu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Programa-Modernizatsiyi-majnogo-kompleksu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Programa-Modernizatsiyi-majnogo-kompleksu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Nagorodzhennya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Nagorodzhennya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-perevezennya-pasazhyriv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-perevezennya-pasazhyriv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Prydbannya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Prydbannya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Prydbannya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-sotsialnyj-zahyst.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-sotsialnyj-zahyst.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pidtrymky-UDKSU.pdf


підтримки розвитку Системи дистанційного обслуговування клієнтів 

Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт 

Казначейства- Казначейство», удосконалення роботи ПТК «Є-Звітність» 

та поліпшення матеріально – технічного забезпечення Управління 

Державної казначейської служби України у Корюківському районі 

Чернігівської області на 2021 рік     

 

15. Про затвердження звіту про виконання Програми покращення 

матеріально-технічної бази Корюківського РТЦК та СП, проведення 

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян 

України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань на 2021 рік  

 

16. Про затвердження звіту про виконання Програми «Безпечне 

правосуддя на території Корюківської міської ради на 2021 рік»  

 

17. Про затвердження звіту про виконання Програми підтримки сталого 

функціонування та модернізації матеріально-технічної бази  закладів 

первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

18. Про затвердження звіту про виконання Програми поліпшення 

покриття доріг та проїздів у житловій забудові Корюківської 

територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

19. Про затвердження звіту про виконання Комплексної програми 

профілактики правопорушень на 2019-2021 роки 

 

20. Про затвердження звіту про виконання Програми інформатизації 

Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки 

 

21. Про затвердження звіту про виконання Програми фінансової 

підтримки районного комунального спеціалізованого 

лісогосподарського підприємства «Корюківкаліс» на 2021 рік  

 

22. Про затвердження звіту про виконання Програми раціонального 

використання та охорони водних ресурсів Корюківської міської ради на 

2019-2021 роки  

 

23. Про затвердження звіту про виконання Програми «Поводження з 

твердими побутовими відходами в Корюківській міській територіальній  

громаді на 2019-2021 роки»  

 

24. Про норматив та порядок відрахування частини прибутку 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokrashhennya-MTB-KRTTSKtaSP.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Bezpechne-pravosuddya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Bezpechne-pravosuddya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Pervynka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Pervynka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Pervynka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Pervynka.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokryttya-dorig-u-ZHZ.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokryttya-dorig-u-ZHZ.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokryttya-dorig-u-ZHZ.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-pokryttya-dorig-u-ZHZ.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-profilaktyky-pravoporushen.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-profilaktyky-pravoporushen.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-informatyzatsiyi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-informatyzatsiyi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Koryukivkalis.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Koryukivkalis.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-Koryukivkalis.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-ohorony-vodnyh-resursiv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-ohorony-vodnyh-resursiv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-ohorony-vodnyh-resursiv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-povodzhennya-z-TPV.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-povodzhennya-z-TPV.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Programa-povodzhennya-z-TPV.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-pro-normatyv-ta-poryadok-vidrahuvannya-chastyny-prybutku-2022.pdf


підприємств міської комунальної власності  

 

25. Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських 

цільових програм в Корюківській міській територіальній громаді 

 

26. Про Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради 

 

27. Про внесення змін до рішення сьомої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання від 08.07.2021 року № 8-7/VIII «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Корюківської міської 

територіальної громади» 

 

28. Про затвердження Комунікаційної стратегії на 2022-2024 роки 

 

29. Про внесення змін до рішень Корюківської міської ради  щодо умов 

оплати праці працівників 

 

30. Про затвердження на посаду 

 

31. Про затвердження структури та штатної чисельності 

 

32. Про затвердження Переліків майна комунальної власності 

Корюківської міської територіальної громади 

 

33. Про прийняття майна у комунальну власність Корюківської міської 

територіальної громади 

 

34. Про передачу майна міської комунальної власності 

 

35. Про оренду майна міської комунальної власності 

 

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

 

37. Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

місцевості) земельної частки (паю) 

 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю) 

 

39. Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення 

комунальної власності 

 

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/PORYADOK-rozroblennya-Program.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/PORYADOK-rozroblennya-Program.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ilovepdf_merged-3-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/ilovepdf_merged-3-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-pro-vnesennya-zminPODATKY-dodatky-v-novij-redaktsiyi-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-pro-vnesennya-zminPODATKY-dodatky-v-novij-redaktsiyi-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-pro-vnesennya-zminPODATKY-dodatky-v-novij-redaktsiyi-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Rishennya-pro-vnesennya-zminPODATKY-dodatky-v-novij-redaktsiyi-1.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Komunikktsiya-2022_merged.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Premiyuvannya-golovy-ta-sekrearya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Premiyuvannya-golovy-ta-sekrearya.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Zatverdzhennya-kerivnykiv-komunalnyh-pidpryyemstv.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Struktura-mr-na-2022-2.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Perelik-majna-2022_merged.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/Perelik-majna-2022_merged.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/DSK.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/DSK.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/DSK-2.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/DSK-4.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/36_Vnesennya-zmin-do-deyakyh-rishen-miskoyi-rady-iz-zemelnyh-pytan.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/37_Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/37_Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/37_Dozvil-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/38_Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/38_Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/38_Zatverdzhennya-payi.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/39_Pro-zatverdzhennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/39_Pro-zatverdzhennya-dokumentatsiyi-iz-zemleustroyu.pdf


40. Про внесення змін до діючих договорів оренди  земельних ділянок 

комунальної власності 

 

41. Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду) 

 

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

 

43. Про продовження терміну дії технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради 

 

44. Про затвердження детальних планів території 

 

45. Про внесення змін до Положення про призначення одноразової 

грошової стипендії обдарованим і талановитим учням (вихованцям) 

навчальних закладів Корюківської міської ради та щорічної премії 

педагогічним працівникам навчальних закладів Корюківської міської 

ради 

 

46. Про внесення змін до установчих документів  

 

47. Про надання дозволу на укладання договору фінансового лізингу КП 

«Корюківкаводоканал» 

 

48. Про надання дозволу РКСЛП «Корюківкаліс» на отримання 

овердрафту на поточний рахунок 

 

49. Про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету 

міської ради 

 

50. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської 

міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/40_Pro-vnesennya-zmin-do-diyuchyh-dogovoriv-orendy-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/40_Pro-vnesennya-zmin-do-diyuchyh-dogovoriv-orendy-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/41_Nadannya-v-orendu-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/41_Nadannya-v-orendu-zemelnyh-dilyanok.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/42_Pro-rozirvannya-ta-ponovlennya-dogovoriv-orendy-zemli.pdf
http://koryukivka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2022/07/43_Pro-prodovzhennya-terminu-diyi-normatyvnoyi-groshovoyi-otsinky-zemel-naselenyh-punktiv-Koryukivskoyi-miskoyi-rady-1.pdf
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