ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 24.01.2017 № 18-1/VII
м. Золотоноша

Про затвердження порядку денного
18 -ї сесії VIІ скликання
На виконання п. 15 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні” та ст. 12 Регламенту Золотоніської міської ради, міська рада вирішила:
Затвердити порядок денний 18-ї сесії Золотоніської міської ради
VIІ скликання у кількості 21 питання (додається).

Міський голова

Левченко 52630

В.О.Войцехівський
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Додаток до рішення міської ради
від 24.01.2017 № 18-1/VII

1. Про затвердження порядку денного 18 сесії VIІ скликання
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про
міський бюджет на 2017 рік”
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2016 №10-3/VII „Про
встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в
адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради на
2017 рік”
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.06.2016 №10-2/VII „Про
місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2017 рік”
5. Про укладення договору про надання юридичних послуг.
6. Про звільнення від орендної плати за користування приміщенням і
обладнанням їдалень загальноосвітніх закладів міста
7. Про надання дозволу УЖКГ на передачу в оренду приміщень гуртожитку по
вул. Привокзальна,11
8. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.08.2014 № 42-14/VІ „Про
зміну назви та затвердження Положення про управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради”
9. Про надання дозволу громадянам міста на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Черкаська, 6
11.Про надання дозволу ПАТ Золотоніське АТП 17112 на розробку технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Обухова,
68 б
12.Про надання дозволу ФОП Чижик І.З. на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул.Черкаська, 65 в натурі (на місцевості
13.Про розробку детальних планів території частини міста
14.Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної
ділянки по вул. Обухова, 65 б, обмеженої вул. Гастело та межею
м. Золотоноша зі сторони с. Новодмитрівка
15.Про затвердження детальних планів території частини міста
16.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у
власність
17.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у
власність
18.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки в
м. Золотоноша по вул. Шевченка, 215 а, прим. 3 для продажу гр. Рибалко Л.М.
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19. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 26.04.2016
№ 7-12/VІІ «Про припинення ВАТ «Золотоніське РТП» права користування
земельною ділянкою по вул. Обухова, 52»
20.Про поновлення договору оренди з Черкаською обласною спілкою
споживчих товариств земельної ділянки по вул. Обухова, 3 б шляхом укладення
додаткової угоди
21.Про поновлення договору оренди з Черкаською обласною спілкою
споживчих товариств земельної ділянки по вул. Обухова, 3 а шляхом укладення
додаткової угоди
22.Різне.
Секретар ради

Н.О. Сьомак

