Україна

КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Коростишів
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

0^. ОЬ .
Про скликання дев’яносто четвертої сесії
міської ради сьомого скликання
Відповідно до пп.20 ч.4 ст.42, п.п.4, 5 ст.46, ст.50 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 18.12.2019 №300 «Про
розподіл обов’язків між міським головою, секретарем міської ради, першим
заступником, заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
та керуючим справами виконавчого комітету міської ради», розпорядження міського
голови від 25.02.2020 №55-к «Про виконання обов’язків міського голови», ст.30
Регламенту роботи Коростишівської міської ради VII скликання, затвердженого
рішенням 28 (скликаної позачергово) сесії Коростишівської міської ради 71 скликання
від 27.01.2017 № 23 зі змінами:
1.
Скликати дев’яносто четверту сесію міської ради сьомого скликання 19
травня 2020 року о 10.00 год. в сесійній залі міської ради.

2.
На розгляд сесії внести питання:
1)
Про врегулювання земельних відносин на території міської ради згідно чинного
законодавства:
1.1.
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
1.2.
Про затвердження документації із землеустрою.
1.3.
Про внесення змін до рішення Коростишівської міської ради.
1.4.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.5.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.6.
Про розгляд клопотань АТ «Житомиробленерго».
1.7.
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
1.8.
Про затвердження документації щодо поділу земельної ділянки.
1.9.
Про затвердження переліку земельних ділянок, що входять до складу
спадкового майна для надання в оренду.
1.10. Про затвердження переліку земельних ділянок, що входять до складу
спадкового майна для надання в оренду.
1.11. Про затвердження переліку земельних ділянок, що входять до складу
спадкового майна для надання в оренду.

1.12. Про затвердження переліку земельних ділянок, що входять до складу
спадкового майна для надання в оренду.
1.13. Про зміну строку дії договору оренди водного об’єкта.
1.14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребувані земельні частки
(паї)) в натурі (на місцевості) та передачі земельних ділянок в оренду.
1.15. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребувані земельні частки
(паї)) в натурі (на місцевості) та передачі земельних ділянок в оренду.
1.16. Про затвердження документації із землеустрою.
1.17. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
1.18. Про затвердження документації із землеустрою.
1.19. Про внесення змін до рішень Коростишівської міської ради.
1.20. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.22. Про розгляд заяв громадян.
1.23. Про погодження щодо надання та затвердження Головним управлінням
Держгеокадастру у Житомирській області документації із землеустрою.
1.24. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки.
1.25. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.26. Про поновлення договорів оренди нерозподілених (невитребуваних)
земельних ділянок з ТОВ “АГРОХОЛДИНГ “ХОРТИЦЯ”.
1.27. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
1.28. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
1.30. Про затвердження документації із землеустрою.
1.31. Про розгляд колективного клопотання громадян.
1.32. Про надання дозволів на виготовлення експертних грошових оцінок земельних
ділянок несільськогосподарського призначення.
1.33. Про поновлення договору оренди земельної ділянки несільськогосподарського
призначення.
2)
Про передачу основних засобів з балансу Коростишівської міської ради на
баланс комунальних підприємств.
3)
Про внесення змін до рішення дев’яностої сесії міської ради сьомого
скликання від 21.01.2020 №947.
4)
Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростишівської міської
ради та розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період.
5)
Про виконання орієнтовного плану роботи Коростишівської міської ради за
2019 рік.
6)
Про виконання Програми економічного та соціального розвитку населених
пунктів Коростишівської міської ради за 2019 рік.
7)
Про затвердження Статуту Квітневого закладу дошкільної освіти
Коростишівської міської ради Житомирської області у новій редакції.
8)
Про перейменування Квітневої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Коростишівської міської ради Житомирської області.

9)
Про перейменування Вільнянського ліцею Коростишівської міської ради
Житомирської області.
10)
Про перейменування Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Коростишівської міської ради Житомирської області.
11)
Про затвердження Програми забезпечення пожежної та техногенної
безпеки закладів освіти Коростишівської міської ради на 2020-2024 роки.
12)
Про внесення змін до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Коростишівській об’єднаній
територіальній громаді на 2019-2022 роки.
13)
Про надання матеріальної допомоги міському голові.
14)
Про звернення до депутатів Житомирської обласної ради Марчинського
М.Б., Янчука В.Г. та народного депутата України Грищенко Т.М.
15)
Про роботу постійної комісії міської ради з питань бюджету та комунальної
власності.
16)
Про роботу постійної комісії міської ради з питань земельних відносин,
екології та використання природних ресурсів.
17)
Про роботу постійної комісії міської ради з питань законності,
правопорядку і прав людини, регламенту, депутатської етики і місцевого
самоврядування та запобігання корупції.
18)
Про обмеження продажу пива (крім безалкогольних), алкогольних,
слабоалкогольних напоїв, вин столових на території Коростишівської ОТГ.
19)
Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів на 2020 рік.
20)
Про внесення змін до міського бюджету Коростишівської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
21)
Звіт про виконання міського бюджету Коростишівської міської об’єднаної
територіальної громади за І квартал 2020 року.
22)
Про скасування рішення Коростишівської міської ради від 14.11.2008 №796
зі змінами.
23)
Про передачу основних засобів з балансу Коростишівської міської ради на
баланс комунальних підприємств.
24)
Про надання дозволу на списання інших необоротних матеріальних активів.
25)
Про припинення шляхом ліквідації Коростишівської загальноосвітньої
вечірньої школи ІІ-ІІІ ступенів Житомирської області.
26)
Про внесення змін до Регламенту роботи Коростишівської міської ради VII
скликання.
27)
Про затвердження рішення виконавчого комітету Коростишівської міської
ради від 22.04.2020р. №74 «Про передачу продуктів харчування» прийнятого в міжсесійний
період.
28)
Про надання дозволу на списання продуктів харчування.
3.
Секретарю міської ради Єсипчук Н.М. у ході підготовки до дев’яносто
четвертої сесії міської ради організувати проведення засідань постійних комісій міської
ради сьомого скликання згідно із планом-графіком опублікування проектів рішень,
проведення засідань комісій, Погоджувальної ради, навчання депутатів та сесій міської
ради на перше піврі
4. Контроль за

Секретар міської ра,

