
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 25.05.2017 № 23-1/VII
м. Золотоноша

Про затвердження порядку денного
23 -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 23-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ
скликання у кількості 32 питання (додається).

Міський голова В.О.Войцехівський

Левченко 52630
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Додаток до рішення міської ради
від 25.05.2017 № 23-1/VII

1. Про затвердження порядку денного 23 сесії VIІ скликання
2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного

розвитку м. Золотоноша за І квартал 2017 року
3. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2017 року
4. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ „Про

міський бюджет на 2017 рік”
5. Про внесення змін до рішення міської ради „Про затвердження міської

програми щодо фінансування ремонту доріг державного значення, які
проходять територією Черкаської області на 2016-2018 роки”

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-6/VІІ „Про
затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення
споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017-2020 роки”

7. Про внесення змін до рішення міської ради 20.12.2016 № 17-14/VII „Про
затвердження міської Програми соціальної підтримки ветеранів  війни і
праці, інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених
та соціально незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2017 рік”
зі змінами

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2017 № 22-9/VІІ „Про
затвердження кошторису доходів та видатків міського цільового фонду
охорони навколишнього природного середовища на 2017 рік”

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2012 №15-9/VІ „Про
затвердження Правил благоустрою території міста Золотоноші”

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2012№ 15-10/VІ „Про
затвердження Положення „Про порядок списання основних засобів
комунальної власності міста”

11. Про передачу проектно-кошторисної документації на баланс виконавчого
комітету Золотоніської міської ради

12. 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

13. Про надання дозволу гр. Тупоті В.І. на розробку технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Малиновського, 14

14. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної
ділянки по вул. Обухова, обмеженою об’єктами нерухомості № 56 та № 60

15. Про розробку детальних планів території частини міста
16. Про затвердження детальних планів території частини міста
17. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у

власність
18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність громадянам міста
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19. Про затвердження стартової ціни для проведення земельних торгів з
продажу права оренди земельної ділянки по вул. Обухова, 41

20. Про поновлення договору оренди з гр. Кушнірук Н.О. земельної ділянки по
вул. Гоголя, 21 шляхом укладення нового

21. Про поновлення договору оренди з гр. Криворучко А.М. земельної ділянки
по вул. Достоєвського, б/н шляхом укладення нового

22. Про поновлення договору оренди з ФОП Криворучко М.М.. земельної
ділянки по вул. Шамо, 1 шляхом укладення нового

23. Про поновлення договору оренди з ФОП Чижиком І.З. земельної ділянки
по вул. Черкаська, 65 шляхом укладення нового

24. Про поновлення договору оренди з ФОП Паранічевим М.М. земельної
ділянки по вул. Баха, 66 а шляхом укладення нового

25.  Про поновлення договору оренди з ПП «Сільвер Фуд». земельної ділянки
по вул. Обухова, 41 шляхом укладення нового

26. Про припинення права користування земельних ділянок по
вул. Шевченка, 211 а

27. Про зміну сторони в договорі оренди земельної ділянки внесення по
вул. Шевченка, 10

28. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 22.02.2017
№ 19-19/VІІ «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність»

29. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 28.03.2017
№ 21-26/VІІ «Про поновлення договору оренди з ФОП Савченко О.В.
земельних ділянок на розі вул. 23 Вересня – Н.Ужвій шляхом укладення
нового»

30. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 25.04.2017 №
22-14/VІІ «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»

31. Про створення комісії з врахування громадських інтересів щодо детального
плану території по вул. Обухова,65, обмеженої вул. Гастело та межею м.
Золотоноша зі сторони с. Нова Дмитрівка

32. Про створення комісії для вивчення діяльності директора КП „Міський
водоканал” Кузнєцова С.В. та начальника управління житлово-
комунального господарства виконавчого комітету Флоренка О.А.

33. Різне

Секретар ради Н.О. Сьомак


