Україна
КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРОСТИШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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МІСЬКОГО ГОЛОВИ
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Про скликання шостої сесії
міської ради восьмого скликання
Відповідно до ст.42, ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.З ст.5, ст.ЗО Регламенту роботи Коростишівської міської ради VIII
скликання, затвердженого рішенням II пленарного засідання 4 (скликаної позачергово)
сесії Коростишівської міської ради 8 скликання від 29.12.2020 № 19:
1. ; Скликати шосту сесію міської ради восьмого скликання 19 січня 2021 року о
10.00 год. в сесійній залі міської ради.
2. На розгляд сесії внести питання:
1.
Про затвердження структури та штатної чисельності Коростишівської
міської ради в новій редакції.
2.
Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
3. ' Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
4.
Про затвердження заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
м
5.
Про продовження договору оренди нерухомого майна з АТ «Державний
ощадний банк України».
6.
Про :внесення змін до рішення сорок четвертої сесії Коростишівської
міської ради сьомого скликання від 05 грудня 2017 року №295.
7.
Про затвердження договорів оренди рухомого майна.
8.
Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів.
9.
Про надання дозволу на списання основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів.
10. Про надання дозволу на списання основних засобів.
11. Про надання дозволу на укладення договорів оренди нежитлових
приміщень комунальної власності.
12. Про затвердження Статуту Ліцею №5 імені Т.Г.Шевченка Коростишівської
міської ради та Положення про Кропивнянську загальноосвітню школу І ступеня філію
Ліцею №5 імені Т.Ґ. Шевченка Коростишівської міської ради.

13. Про затвердження Статуту Ліцею №2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської
міської ради у новій редакції.
14. Про затвердження Статуту Ліцею №9 імені Олега Ольжича
Коростишівської міської ради у новій редакції.
15. Про надання пільг особам з інвалідністю І-ІІ групи по зору, які проживають
на території Коростишівської міської ради.
16. Про звільнення від сплати житлово-комунальних послуг.
17. Про внесення змін до Положення про управління Центру надання
адміністративних послуг Коростишівської міської ради.
18. Про затвердження рішень виконавчого комітету Коростишівської міської
ради та розпоряджень міського голови, прийнятих в міжсесійний період.
19.
Про внесення змін до рішення 99 сесії сьомого скликання (друге пленарне
засідання) від 06.10.2020 №1155.
20.
Про внесення змін до рішення дев’яносто п’ятої сесії Коростишівської
міської ради сьомого скликання від 16.06.2020 року №1071.
21. Про внесення змін до рішення вісімдесят восьмої сесії Коростишівської
міської ради сьомого скликання «Про Бюджетний регламент Коростишівської міської
ради» від 17.12.2019 року №916.
22.
Про затвердження положення про помічників-консультантів депутатів
Коростишівської міської ради.
23.
Про затвердження положення про акти обстеження та інші документи, що
складають депутати, старости і уповноважені особи Коростишівської міської ради.
24.
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
25. Про затвердження документації із землеустрою.
26.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
27.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
28. Про розгляд заяви на поділ земельної ділянки.
29.
Про погодження щодо надання та затвердження Головним управлінням
Держгеокадастру у Житомирській області документації із землеустрою.
30.
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
31. Про затвердження документації із землеустрою.
32. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
34. Про внесення змін до рішень Коростишівської міської ради.
35. Про розгляд заяв гр. Хоменко Валентини Володимирівни та гр. Хоменка
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Миколи Євгеновича.
36. Про передачу земель у власність.
37. Про розгляд заяв громадян.

38.
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меле земельних ділянок (не витребувані земельні частки
(паї)) в натурі (на місцевості) та передачі земельних ділянок в оренду.
39.
Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою.
40.
Про затвердження документації із землеустрою.
41.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості).
42.
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).
43. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою
учасникам бойових дій.
44. Про розгляд заяв громадян.
45. Про розгляд заяв на поділ земельних ділянок.
46. Про затвердження документації щодо поділу земельних ділянок.
47. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки
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земельної ділянки та проекту землеустрою' щодо відведення земельної ділянки.
48. Про розгляд заяви ФОП Марченко Ірини Вікторівни.
49.
Про розгляд клопотання АТ «Житомиробленерго».
50. Про внесення змін до рішень Коростишівської міської ради.
51. Про надання дозволу на проведення інвентаризації землі.
52. Про розгляд листа Товариства з додатковою відповідальністю «КОРТЕКС».
53.
Про надання дозволу на розроблення технічної документації Із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на
місцевості) не витребуваних (нерозподілених) земельних часток (паїв).
54. 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.
55. Про
поновлення
договору
оренди
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення.
56. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
57. Про
поновлення
договорів
оренди
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення.
58. Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, і
59. Про внесення змін до договору оренди водного об’єкту №95 від 30.10.2019.
60.
Про внесення змін до рішення сто першої сесії Коростишівської міської
ради сьомого скликання від 22.10.2020 року №1171 «Про продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення».
61. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою
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Міський голова
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І.М. Кохан

