
 
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 
 

 

27 січня 2023 року                    м. Корюківка                                                 № 10 

 

Про скликання чергової вісімнадцятої 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 вісімнадцяту сесію Корюківської міської ради 

восьмого скликання. 

 

2. Пленарне засідання чергової вісімнадцятої сесії Корюківської міської  

ради восьмого скликання провести 09 лютого 2023 року 0 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 на 2022 рік; 

- Про внесення змін та доповнень до Програм; 

- Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії Корюківської міської 

ради восьмого скликання від 15 грудня 2022 року № 4-17/VIII «Про бюджет 

Корюківської міської територіальної громади на 2023 рік» (код бюджету 

2550700000); 

- Про звіти старост старостинських округів Корюківської міської ради; 

- Про надання згоди на прийняття та прийняття майна у комунальну 

власність Корюківської міської територіальної громади; 

- Про передачу майна міської комунальної власності; 

- Про списання майна міської комунальної власності; 

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

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

- Про надання земельних ділянок в оренду (суборенду); 

- Про дозвіл на виготовлення документації із землеустрою на території 



Корюківської міської ради; 

- Про дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою 

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

земельної частки (паю); 

- Про виділення земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості); 

- Про приватизацію земельних ділянок в межах населеного пункту міста 

Корюківка; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Брецького 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Будянського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Забарівського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Олександрівського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Охрамієвицького 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Прибинського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Рибинського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Савинківського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Сядринського 

старостинського округу; 

- Про приватизацію земельних ділянок на території Тютюнницького 

старостинського округу; 

- Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки цільове призначення якої змінюється; 

- Про проведення земельних торгів у формі аукціону на земельну ділянку 

сільськогосподарського призначення; 

- Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

на території Корюківської міської ради; 

- Про затвердження детальних планів території; 

- Про затвердження на посаду; 

- Про внесення змін до Положення «Про застосування контрактної форми 

трудового договору з керівниками підприємств, установ, організацій та закладів, 

що належать до міської комунальної власності Корюківської міської 

територіальної громади»; 

- Про затвердження Переліку адміністративних послуг; 

- Інші питання.  

 

 

Міський голова                                                                         Ратан АХМЕДОВ 

 


