
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 03.04. 2018 № 33-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

33 -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 33-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 41 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 03.04. 2018 № 33-1/VІІ 

 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 33 сесії VIІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально - економічного 

розвитку міста Золотоноша за січень-грудень 2017 року 

3. Про затвердження звіту про виконання Стратегії розвитку м.Золотоноша на 

період до 2020 року за 2016-2017 роки 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-46/VІІ „Про 

затвердження Програми соціально-економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2018 рік” (зі змінами) 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 № 30-47/VIІ „Про 

міський бюджет на 2018 рік”(зі змінами) 

6. Про звіт постійних комісій міської ради за 2016-2017 роки 

7. Про затвердження програми висвітлення діяльності Золотоніської міської 

ради та її виконавчого комітету друкованим засобом масової інформації - 

редакцією газети „Златокрай” на 2018 рік 

8. Про затвердження міської програми „Обдаровані діти” на 2018-2022 роки 

9. Про створення Комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центр” 

Золотоніської міської ради Черкаської області та затвердження Статуту 

10. Про передачу майна на баланс відділу освіти  

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-9/VІІ „Про 

внесення змін до структури та штатної чисельності центру соціальної допомоги 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради” 

12. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на отримання фінансування з 

АБ „Укргазбанк” 

13. Про взяття на баланс УЖКГ виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

та передачу його КП „Золотоніський міський ринок” 

14. Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів 

благоустрою або відмови в їх видачі, видачі дублікатів, анулювання дозволів 

15. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства щодо 

прийняття на баланс станції катодного захисту КСС-1200-У1 та безкоштовної 

передачі на баланс Золотоніського УЕГГ ПАТ „Черкасигаз” 

16. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 

17. 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  

18. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Садовий проїзд, 6 в натурі (на 

місцевості)  
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19. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Іподромна, 3 в натурі (на 

місцевості)  

20. Про надання дозволу гр. Педченко Л.В. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Незалежності, 83 а в натурі (на місцевості)  

21. Про розробку детальних планів території частини міста  

22. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Кропивнянська, 56 

23. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 33 

24. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Обухова, обмеженої об’єктами нерухомості № 56 та 

№ 60 в м. Золотоноша 

25. Про затвердження детальних планів території частини міста  

26. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста 

27. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

спільну сумісну власність громадянам міста  

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста  

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

30. Про затвердження гр. Гайдамаці С.О. проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду  

31. Про поновлення договору оренди з ФОП Ніцак Л.В. земельної ділянки по 

вул. Визволення, 6 шляхом укладення нового  

32. Про поновлення договору оренди з ПП „Агроспецпроект” земельної ділянки 

по вул. Жашківська, 34-а шляхом укладення нового  

33.  Про поновлення договору оренди з ФОП Супруном Т.В. земельної ділянки 

по вул. Обухова, 48 шляхом укладення нового  

34. Про внесення змін до існуючого договору оренди  земельної ділянки з ПП 

„Виробничо-комерційною Фірмою „Дельта” по вул. Саксаганського, 54 

35. Про внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки з ПАТ 

„Укртелеком” по вул. Жашківська, 7  

36.  Про внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки з ПАТ 

„Укртелеком” по вул. Черкаська, 24  

37.  Про поновлення терміну дії договору оренди Публічному акціонерному 

товариству „Укртелеком” земельної ділянки по вул. Незалежності, 30 б  

38.  Про припинення права користування земельною ділянкою по  

вул. Хліборобна, 56  

39. Про припинення права користування земельною ділянкою по  

вул. Незалежності, 15  
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40.  Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2018 № 31-23/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”  

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-36/VIІ  

„Про поновлення договору оренди із Золотоніським районним споживчим 

товариством земельної ділянки по вул. Шевченка, 153 шляхом укладення 

нового” (зміна нормативної грошової оцінки) 

42. Різне. 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 
 


