КОРОСТИШІВСЬКА М ІСЬКА РАДА
м. Коростиш ів
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
№ Г 19
Про скликання двадцять восьмої (позачергової
сесії міської ради восьмого скликання
Ві,дповідно до ст.42, ст.46 Закону Україїни «Про місцеве самоврядування в
Украй і », ст.31 Регламенту роботи Коростиші:івської міської ради VIII скликання,
затверд:женого рішенням II пленарного засідаїння 4 (скликаної позачергово) сесії
Корост:ишівської міської ради 8 скликання від 9.12.2020 № 19;

1.

Скликати двадцять восьму (позачергову) сесію міської ради восьмого

скликання
ЗО серпня 2022 року о 10.00 год. в сесійній!залі міської ради.
2 . На розгляд сесії внести питання:

Про затвердження документації із землеустрою.
Про внесення змін до рішення Коростишівської міської ради.
Про розгляд заяви ТОВ «АГРОКОЗАК».
Про розгляд заяви Єфремова Юрія Валентиновича.
Про розгляд заяви ТОВ «АГР(І)-КОНТАКТ-1».
Про розгляд заяви ФГ «ЗДВИЖ».
Про розгляд заяви ПП «ГРАВІЛЛОН».
Про розгляд заяви ФГ «ЮЛІСОФ».
Про розгляд клопотання ДП «Коростишівське лісове господарство».
0. Про розгляд клопотання ДП і«Коростишівський лісгосп АПК ЖОКАГІ
«Житомир облагро ліс».
1. Про розгляд заяви ПП «ЗЁЛЕГРАН ».
12. Про розгляд заяви ФГ «ЮЛІСОФ» від 09.08.2022 року.
.3. Про розгляд заяви ФГ «ФОРТУНА СТАРОБЕШЕВЕ».
14. Про розгляд заяви ТОВ «АГРОКОЗАК».
.5. Про розгляд заяви КНП «Коростишівська центральна районна лікарня
ім.Д.І.Потєхіна».
.6. Про розгляд заяви гр. Якименка Володимира Петровича та гр. Якименка
Віталія Дмитровича.
7. Про розгляд заяви ФОП Новика Валерія Валерійовича.
8. Про розгляд заяви ФГ «ЮЛІСОФ» від 22.08.2022 року.
9. Про розгляд заяви TOB «AITQXOЛДИНГ ХОРТИЦЯ».
0. Про розгляд заяви гр.Письменйого О.В.
21. Про розгляд заяви ФГ «ВІЛЗЯ».
22. Про розгляд заяви гр.Матюшенка І.В.

23. Про розгляд заяв ТОВ «АГРОуКОЦТАКТ-І».
24. Про затвердження звіту «Про иконання бюджету Коростишівської
міської територіальної громади за І півріччя 2022 року».
25. Про затвердження Детального плану території
26. Про затвердження Генеральних планів та планів зонування сіл
Щиглїївка, Грубське, Струцівка, Продубіїв,ка, Вишневе, Здвижка, Семенівка,
Біленька Коростишівської міської ради Житом ирської області.
27. Про затвердження Генеральних шганів та планів зонування сіл Більківці,
Козак Коростишівської міської ради Житомирської області.
28. Про затвердження міської Прогр ами із забезпечення та захисту прав
дітей на території Коростишівської міської рад и на 2022-2023 роки.
29. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу КП
«Коростишівська комунальна служба».
30.
Про затвердження Детального плану території.
31 . Про перейменування вулиці Молодіжна на вулицю Євгена Волосевича в
с.Кропивня.
32. Про затвердження ДетальногО| плану території.
33. Про затвердження Детального плану території.
34. Про затвердження Статуту закладу «Музична школа» Коростишівської
міської ради в новій редакції.
35. Про надання дозволу на списані:ня інших необоротних матеріальних
активів.
36. Про
призупинення
діяльності
Квітневої
початкової
школи
Коростишівської міської ради.
37. Про надання дозволу на передачу основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів, малоцінних та швидкознсошувальних предметів (запасів).
38. Про надання адресної матеріальної допомоги.
39. Про затвердження Положення про службу у справах дітей
Коростишівської міської ради у новій редакції.
■0. Про встановлення вартості харчування окремих категорій дітей за
рахунок бюджетних коштів.
41. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна»
Коростишівської міської ради на 2023 рік.
42. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської
міської ради на 2023 рік.
43. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Коростшнів ська центральна районна лікарня
ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської (ради за II квартал 2022 рік.
44. Про укладення договору про встановлення земельного сервітуту.
45. Про
поновлення
договррів
оренди
земельних
ділянок
несільеькогосподарського призначення.
46. Про
припинення
договору
оренди
земельної
ділянки
несільеькогосподарського призначення.
47. Про надання дозволу на вигото влення експертної грошової ОЦІНКИ
земельної ділянки несільеькогосподарського призначення.
48. Про передачу основних засобів на баланс Коростишівської міської ради.
49. Про передачу основних засобів на баланс Коростишівської міської ради.

50. Про прийняття-передачу основних засобів на баланс відділу освіти,
молоді та спорту Коростишівської міської ради.
51. Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Коростишівської міської ради за II квартал 2022 року
52. Про затвердження розпоряджень міського голови, прийнятих в
міжсесійний період.
53. Про прийняття-передачу основних засобів на баланс КП «Міський
ринок» Коростишівської міської ради.
54.
Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів оренди, що
підлягають передачі в оренду на аукціоні.
55. Про припинення трудового договору
редактором Комунального
підприємства «Районна редакція радіомовлення «Коростишівське радіо»
Коростишівської міської ради Меленець Н.М
56. Про укладання трудового д оговору з головним редактором
Комунального підприємства «Районна редакція радіомовлення «Коростишівське
радіо» Коростишівської міської ради Меленець Н.М.
57. Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.
58.
Про затвердження Статуту закладу «Дитячої художньої школи»
Коростишівської міської ради в новій редакції
59. Про розгляд заяви ТОВ «Гран Тар».
60. Про затвердження рішень виконав чого комітету Коростишівської міської
ради тпа
і: розпоряджень міського голови, прийня'тих в міжсесійний період.
61.
Про розгляд заяв ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Юкрейн Тау ер Компані».
62. Про надання грошової компенс ації вартості проїзду автомобільним
транспортом: особам з інвалідністю І групи на 2022 рік.
63. Про надання адресної матеріальної допомоги.
3. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови ВІД
26.08.2022 року №217 «Про скликання двадцят:ь восьмої сесії міської ради восьмого
скликання».
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міськцй голова

І.М.Кохан

