
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
 

14 вересня 2022 року м. Корюківка № 102   

 

Про скликання чергової п’ятнадцятої сесії  

міської ради восьмого скликання 

 

Відповідно до ст. 10 Регламенту Корюківської міської ради, ст. 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Скликати чергову п’ятнадцяту сесію Корюківської міської ради 

восьмого скликання. 

 

2. Пленарне засідання чергової п’ятнадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання провести 29 вересня 2022 року о 10.00 годині в 

приміщенні Корюківської міської ради за адресою: вул. Бульварна, буд. 6,                 

м. Корюківка. 

 

3. На розгляд ради винести наступні питання: 

- Про звіт про виконання бюджету Корюківської міської територіальної 

громади за І півріччя 2022 року; 

- Про затвердження програм; 

- Про внесення змін до установчих документів; 

- Про затвердження на посаду; 

- Про затвердження рішень виконавчого комітету Корюківської міської 

ради; 

- Про надання згоди на прийняття майна у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади; 

- Про передачу майна міської комунальної власності; 

- Про оренду майна міської комунальної власності; 

- Про списання майна міської комунальної власності; 

- Про внесення змін до деяких рішень міської ради із земельних питань; 

- Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю); 

- Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

земельної частки (паю); 



- Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів Корюківської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області; 

- Про затвердження документації із землеустрою щодо оформлення 

комунальної власності; 

- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється; 

- Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду); 

- Про розірвання та поновлення договорів оренди (суборенди) землі; 

- Про видачу дозволів на спеціальне використання природних ресурсів; 

- Про прийняття відумерлої спадщини у комунальну власність 

Корюківської міської територіальної громади; 

- Про затвердження Переліку адміністративних послуг; 

- Про внесення змін до рішення міської ради та проведення повторних 

громадських слухань; 

- Інші питання. 

 

 

Міський голова             Ратан АХМЕДОВ  

 


