
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання 15 сесії Корюківської міської ради 8 скликання від 29.09.2022 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року. 

2. Про затвердження програм. 

3. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження Стратегії сталого розвитку 

Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки". 

4. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Корюківської міської ради 

восьмого скликання «Про затвердження Положення про уповноважену особу 

Корюківської міської ради". 

5. Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну власність Корюківської 

міської територіальної громади. 

6. Про надання згоди на прийняття та прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади. 

7. Про передачу майна міської комунальної власності. 

8. Про оренду майна міської комунальної власності. 

9. Про списання майна міської комунальної власності. 

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

11. Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю). 

13. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського району 

Чернігівської області. 

14. Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення 

комунальної власності. 

15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

цільове призначення якої змінюється. 

16. Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду). 
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17. Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі. 

18. Про внесення змін до діючих договорів оренди земельних ділянок 

комунальної власності. 

19. Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів. 

20. Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 

Корюківської міської ради. 

21. Про затвердження на посаду.  

22. Про затвердження Переліку адміністративних послуг. 

23. Про внесення змін до рішення міської ради та проведення повторних 

громадських слухань. 

24. Про внесення змін до установчих документів. 

25. Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

26. Про надання згоди на отримання кредиту та передачу в заставу грошових 

коштів. 

27. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення на 

території Корюківської міської ради. 
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