КОРОСТИШIВСЬКА

м. Корости

розпоря

мIського

4ц. 44 . ею

Вiдповiдно до ст.42, ст.46 Закону

жЕння
ови
J\ъ ,!_9ц

У

УкраiЪi>, ст.31 Регламенту роботи К
затвердженого рiшенням II плен
гIозачергово) cc:ciT КоростишiвськоТ MicbKoT

1.

iB

е2

Про скликання двадцять дев'ятоi (позачерго
cecii MicbKoT ради восьмого акликаншI

скJIикання

IcbKA рАдА

Скликати двадцять дев'яry (поз,

15 листопада2022 року о 10.00 год. в сесiйн

f)

iЪи <Про мiсце,ве самоврядування в
iвськоi MicbKoi ради VIII скликання,

засiдання четвертоi

(скликаноТ
8 скликання вiд 29.12.2020 М 19:

) сесiю MicbKoT ради восьмого
зшri MicbKoT ради.

2. На розгJuIд cecii внести питаннrI:
1.
Про затвердженнJ{ документацii i землеустрою.
2.
Про розгляд заявлI ФГ (ЮЛI
J.
Про розгляд клопотань АТ
:робленерго>"
4.
Про внесення змiн до рiшень К
шiвськоi мiськоI ради.
5.
Про затвердженнrI технiчноi
ентацii з нормативноI грошовоi
оцiнки земельноI дiлянки.
6.
Про розгляд з€ulврr ТОВ
НТАкТ-1).
(АГРОХ
7.
Про розгляд зzuIвлI ТОВ
ЛДИНГ ХОРТ]ИЦД).
8.
Про надання дозволу на
проекry землеустрою шlодо
вiдведення земельноi дiлянки гр. CeHiHy
Миколайовичу.
Про затвердження докулrентацii
землеустрою щодо iнвентаризацii
земельноТ дiлянки в м.Коростишевi по вул.
40.
10. Про розгляд з€uIви ФГ (ВIЛIЯ).
l
Про розгляд заяв .ПП (ЗЕЛЕГР
Про розгляд з€uIв ФГ кЮЛIС
Про розгляд клоп:отань КНП (К
iBcbKa ЦРЛ iM. Щ.I.Потехiна>

9.

1.
12.
1З.

та

КНП (ЦПМ(]Д).

14.
15.

Про передачу земельноi дiлянки
Про розгляд заявzr ФОП Они
16. Про визнанIuI такими, що
КоростишiвськоI MicbKoT ради.
|7. Про розгляд заlIв ФГ (ФО
18. Пр,о розгляд заJIвиt гр.олесен

постiйне користуваннjI.
BiKTopa Сергiйовича.

чиннiсть деякi рiшення

СТАРоБЕШЕВЕ>>.
Володимирiвни.

19. Про розгляд заяв ФОП
20. Про внесення змiн

Руслана

IVIик

олайовича.

КоростишiвськоТ Mir:bKoT
до
територiальноi' громади на 2022 piK.
Про затвердженЕtя ГIерелiку
iнiстративних послуг, якi надак)ться
через управлiння t{eHTpy наданнrI адмiн
вних послуг КоростишiвськоТ
MicbKoi ради в новiй редакцii.
22. Про перейменуваннrI нЕlзв в]
та провулкiв в м.Коростишiв,
с.Голубiвка, с.Струцiвка.
Про здiйснення державного ко
за використанням та oxopc)Holo
земель на територii КоростишtiвськоТ MicbKoi
24. Про затверджен]Jя Порядку
снення контролю за IIорушеIrням
земельного заI(онодавства та вiдшко
безпiдставно збережених коштiв за
використаIIня земелъ комунztгtьноi власностi
iBcbKoi MicbKoi ради.
25. Прlо затверджеЕня Порядку
iзацiТ поховання померлих i
iT Коростишiвськоi MicbKoi ради.
ритуального обслуговування ]ЕIаселення на
Пр,о надання дозволу на ви
ння експертних грошових оцiнок
земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення.
поновлення договорi
оренди земельних дiлянок
несiльськогосподарського прлIзначення.
Пр,о затвердження Положення
старосту КоllостишiвськоТ Mic:bKoT
VIII
склиI(ання у новiй редакцii.
ради
29. Про викJIючення з плану
пiдготовки проектiв
aKTiB
на
ptK.
2022
регуJIяторних
З0. Про затвердженнrI плану
ocTi з пiдготовки проектiв
регуJuIторних aKTiB на 2023 piK.
З
Про надання автомобiля у тим
користуванI{я.
Про затвердженн]я Стаryту Ко
iвського мiського Комунального
пiдприемства <Водокан€Lп) в rrовiй редакцii.
ЗЗ. Про
затвердженшI
Комунального
пiдприемства
<Коростишiвський комун€Lльн:ик)) в новiй
цii.
Про внесення змiн до pi
першого пленарного засiдання
вiсiмдесят другоТ сесii КоростишiвськоТ м ькоi ради сьом:ого скликання <Про
затвердженIuI Положення п(э порядок
в оренду окремих елементiв
благоустрою к(эмунальноi власностi на
ii ринкiв Коростишiвськоi MicbKoT
ради) вiд 15.10.2019 М852 (зi змiнами).
Про затвердження договорiв
рухомого маlйна.
Про затвердження Стаryry
ного пiдприемства кМiський
КоростишiвськоТ
мiсъкоi
1l.
ринок)
ради в новiй
Про затвердження Статуту К
го пiдприемства кЩубовець>
КоростишiвськоI мiсъкоi ради Житомирсь
району Житомирськоi областi в
новiй редакцii.
38. Про затвердженнrt списку прис
Про надання грошовоТ ком
ii BapTocTi проiЪду автомобiльним
транспортом ос,обам з iнвалiдлriстю I групи
2022 piK.
40. Про BHeceHHrI змiн до Перелiк першого та другого типiв об'ектiв
оренди комун€IJьноi власностi.

2|.

2З.

26.
27. Про
28.

1.

З2.

З4.

35.
З6.
З7.

З9.

4|. Ilpo

затверджен:ня Програми

пiдприемства <Районна редакцiя

Коростишiвсь_коi MicbKoT радrи на 202З piK.
П]ро надання дозволу на
необоротних п,Iатерiальних алстивiв.
4З. Про затвердженllя Порядку
на оплату житлово-комун€rльних IIосJIуг
Пpо Громадську органiзацiю

пiдтримки Комунального

,овлення <<Коростишiвське радiо>

42.

основних засобiв,

44.

додаткових соцiальних гарантiй
категорiям населеннrI.
1000 скульптур та муралiв>.

3. Контроль за

залишаю за собою.

мiський голова

63iУчý
fi( w)ý

кжry

i.нших

I.M.KoxaH

