
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від 03.11.2017 № 29-1/VII
м. Золотоноша

Про затвердження порядку денного
29 -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 29-ї сесії Золотоніської міської ради
VIІ скликання у кількості 34 питання (додається).

Міський голова В.О.Войцехівський

Левченко 52630
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Додаток до рішення міської ради
від 03.11.2017 № 29-1/VII

1. Про затвердження порядку денного 28 сесії VIІ скликання
2. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2017 року
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-3/VIІ
„Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами
4. Про затвердження Регламенту відділу „Центр надання адміністративних
послуг у місті Золотоноша” виконавчого комітету Золотоніської міської ради
5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015 № 3-43/VII
„Про затвердження Програми організації та фінансування у 2016-2020 роках
громадських робіт”
6. Про надання дозволу відділу освіти на списання та демонтажу сараю
господарського без підвалу
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 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” із
змінами
8. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства
основних засобів
9. Про прийняття на баланс 3/10 частини житлового будинку по
вул. Лікарняна,25
10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки по вул. Новоселівська, 1 А
11.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
об’єднання земельних ділянок по вул. Обухова,3е, вул. Оухова, 3ж,
вул. Обухова, 3в та вул. Новоселівська, 1А
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 розробку детальних планів території частини міста
14.Про розробку детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. О. Навроцького, 1 Г
15.Про розробку детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. Черкаська, 22/1
16.Про затвердження детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. Струнківській, обмеженої запланованою вул.
Новою, вул. Перова та житловою забудовою по вул. Замковій
17.Про затвердження детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. Шевченка, 71 а
18.Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для безоплатної передачі у власність громадянам міста
19.Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування
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20.Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у
власність
21.Про затвердження проекту землеустрою Золотоніському об’єднаному
управлінню Пенсійного фонду України та передачу у постійне користування
у державну власність
22.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.
Благовіщенська, 4/4
23.Про припинення Золотоніській центральній районній лікарні права
постійного користування земельною ділянкою по вул. Є. Півня, 4
24.Про припинення Золотоніській центральній районній лікарні права
постійного користування земельною ділянкою по вул. Січова, 39
25.Про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки з ПАТ
„Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І. Лепсе” по вул. Шевченка, 32
26.Про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки з ПАТ
„Золотоніський машинобудівний завод ім. І.І. Лепсе” по вул. Шевченка, 18
27.Про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки з
гр. Криворучко А.М. по вул. Достоєвського б/н
28.Про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки з
ФОП Криворучко М.М. по вул. Шамо, 1
29.Про внесення змін до рішення міської ради від 03.10.2017 № 28-11/VIІ
„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”
30.Про внесення змін до рішення міської ради від 20.06.2017 № 24-18/VIІ
„Про затвердження детальних планів території частини міста”
31.Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2017 № 25-8/VIІ
„Про надання дозволу церкві ЄХБ „Відродження” на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборна, 10 для
будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови”
32.Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 08.08.2017
№ 26-19/VІІ „Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди
якої пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), та
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки по вул. Шевченка,3а”
33.Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 08.08.2017
№ 26-20/VІІ „Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди
якої пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону), та
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Обухова,58а”
34.Про розгляд депутатського звернення Слюсаря О.О.
35.Різне

Секретар ради Н.О. Сьомак


