
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 21.02.2017 № 19-1/VII
м. Золотоноша

Про затвердження порядку денного
19 -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 19-ї сесії Золотоніської міської ради
VIІ скликання у кількості 42 питання (додається).

Міський голова В.О.Войцехівський

Левченко 52630
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Додаток до рішення міської ради
від 21.02.2017 № 19-1/VII

1. Про затвердження порядку денного 19 сесії VIІ скликання
2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного

розвитку м. Золотоноша за січень-грудень 2016 року
3. Про звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-2/VІІ

„Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку
м. Золотоноша на 2017 рік”

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ
„Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-10/VІІ
„Про умови оплати праці міського голови, секретаря ради, заступників міського
голови та керуючого справами у 2017 році”

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2017 № 18-5/VІІ
„Про укладення договору щодо надання юридичних послуг”

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-8/VІІ
„Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих
органів на 2017 рік”

9. Про затвердження Програми покращення якості надання
адміністративних послуг територіальним сервісним центром № 7145 м.
Золотоноша регіонального сервісного центру МВС в Черкаській області на
період до 2018 року

10.Про затвердження Програми з реалізації державної політики у сфері
забезпечення державної безпеки України на території м. Золотоноша на 2017-
2018 роки

11.Про затвердження Програми модернізації систем одержання та обробки
інформації Золотоніської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної
служби в Черкаській області на 2017-2018 роки

12.Про міську цільову програму „Призовна дільниця” на 2017-2019 роки
13.Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2013 № 32-4/VI „Про

створення комунального підприємства Золотоніської міської ради „Золотоніське
видавничо-поліграфічне підприємство”

14.Про надання дозволу на підписання договору щодо реконструкції
гуртожитку по вул. Шевченка, 33а та розподілу частин житла

15.Про створення комунального підприємства Золотоніської міської ради
„Муніципальна варта” та затвердження його Статуту

16.Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2015 № 47-14/VІ
„Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства м. Золотоноша на 2015-2017 роки”

17. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної
ділянки по вул. Обухова, 65, обмеженої вул. Гастело та межею
м. Золотоноша зі сторони с. Новодмитрівка
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18. 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

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для безоплатної передачі у власність громадянам міста

20. Про затвердження проекту землеустрою та передача земельної ділянки у
власність

21.Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул.
Благовіщенська, 55

22. Про надання дозволу ТОВ „Комунсервіс” на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки по вул. Семенівська, 84 в натурі (на місцевості)

23.Про надання дозволу ПП Некрасову О.В. на розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки по вул. Шевченка, 9 а в натурі (на місцевості)

24.Про надання дозволу ПАТ „Золотоніський маслоробний комбінат” на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок по вул. Г.Лисенко, 18 в натурі (на
місцевості)

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Жашківська, 3 а

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у разі зміни її цільового призначення по вул. Жашківська, 3

27.Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної
документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок по вул.
Жашківська, 3 та вул. Жашківська, 3 А

28.Про розробку детальних планів території частини міста
29.Про затвердження детального плану території частини міста в межах

земельної ділянки по вул. Шота Руставелі
30.Про затвердження проекту землеустрою щодо земельної ділянки у

власність зі зміною її цільового призначення ГО „Фундація Шепердз Україна-
США”

31.Про затвердження проекту землеустрою щодо земельної ділянки у
власність зі зміною її цільового призначення ГО „Фундація Шепердз Україна-
США”

32.Про поновлення договору оренди з ТОВ „ВолКост” земельної ділянки по
вул. Жашківська, 13 шляхом укладення нового

33.Про припинення КП „Золотоніський райагробуд” права користування
земельною ділянкою по вул. Обухова 60 площею 6,2159 га

34.Про реєстрацію права комунальної власності за територіальною
громадою міста Золотоноша земельної ділянки по вул. Шевченка, 215 а прим. 3
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35.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Обухова, 41 для проведення земельних торгів з
продажу прав її оренди

36.Про внесення змін до рішення Золотоніської міської від 26.04.2016 № 7-
24/VІІ „Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди яких
пропонується для продажу на земельних торгах”

37.Про внесення змін до рішення Золотоніської міської від 30.08.2016 № 13-
18/VІІ „Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність”

38.Про внесення змін до рішення Золотоніської міської від 20.12.2016
№ 17-24/VІІ „Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель
і споруд”

39.Про поновлення договору оренди з Черкаською обласною спілкою
споживчих товариств земельної ділянки по вул. Обухова, 3 а

40.Про поновлення договору оренди з Черкаською обласною спілкою
споживчих товариств земельної ділянки по вул. Обухова, 3 б

41.Про усунення перешкод у користуванні землею загального користування
42.Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної

ділянки по вул. Струнківській, обмеженої запланованою вул. Новою, вул. Перова
та житловою забудовою по вул. Замковій

43.Різне

Секретар ради Н.О. Сьомак


