
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

що пропонуються для розгляду на 31 сесії міської ради 

          30 січня 2018 

 

1. Про затвердження порядку денного 31 сесії VIІ скликання 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за 2017 рік 

Доповідає: Степовенко Галина Анатоліївна - в.о. начальника фінансового 

управління 

Співдоповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, 

фінансів, цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської 

діяльності 

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

міський бюджет на 2018 рік” 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

Співдоповідає: Степовенко Галина Анатоліївна - в.о. начальника фінансового 

управління 

4. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради за 2017 рік 

Доповідає: Войцехівський Віталій Олександрович - міський голова 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2016 № 7-3/VІІ „Про 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, придбання і утримання мобільних телефонів, комп'ютерів 

виконавчим органом місцевого самоврядування, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок міського бюджету міста Золотоноші” 

зі змінами 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

6. 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” 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

7. Про затвердження міської програми надання одноразової матеріальної 

допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом, на 2018 рік 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017 №30-50/VІІ „Про 

структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів 

на 2018 рік” 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу Золотоніському районному 

військовому комісаріату друкарської машинки 

Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів, 

цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності 
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10. Про надання дозволу відділу освіти щодо звільнення від орендної плати за 

користування приміщеннями і обладнанням їдалень загальноосвітніх закладів 

міста 

Доповідає: Боченкова Валентина Василівна - голова комісії з питань освіти, 

культури, молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.05.2016 № 9-9/VІІ „Про 

затвердження „Програми розвитку медицини та медичного обслуговування 

населення м.Золотоноші на 2016-2020 роки” 

Доповідає: Неліна Людмила Тіборівна - секретар комісії з питань охорони 

здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту населення 

12. Про затвердження Програми зайнятості населення міста Золотоноша на 2018-

2020 роки 

Доповідає: Неліна Людмила Тіборівна - секретар комісії з питань охорони 

здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту населення 

13. Про внесення змін до рішення міської ради 04.12.2017 № 30-16/VII „Про 

затвердження міської Програми соціальної підтримки ветеранів  війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2018 рік”  

Доповідає: Неліна Людмила Тіборівна - секретар комісії з питань охорони 

здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту населення 

14. Про затвердження положення про Золотоніський міський центр соціальної 

допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Неліна Людмила Тіборівна - секретар комісії з питань охорони 

здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту населення 

15. Про виконання плану роботи Золотоніської міської ради за 2017 рік 

Доповідає: Федорець Валерій Володимирович - голова мандатної комісії, з 

питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

16. Про затвердження кошторису доходів та видатків цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2018 рік 

Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

17. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 №30-17/VII „Про 

затвердження „Програми реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки” 

Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

18. Про надання дозволу КП „Золотоніський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги (сімейної медицини)” на передачу в оренду частини 

нежилого приміщення по вул. Благовіщенська, 87 

Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

19. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 
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Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

20. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж 3/10 частини 

житлового будинку по вул. Лікарняна, 25 

Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

21. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Шепелівська, 14А 

Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань 

будівництва, землеустрою, житлово-комунального господарства та 

благоустрою 

22. 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 (присадибна ділянка Ланченко В.Г. / вул. 23 

Вересня, 2 площа 0,1783 га; Колесник А.П. / вул. Степова, 26 площа 0,1 га; 

Тесля А.А. / вул. Пономаренка, 22 а площа 0,0595 га; Старухін В.Л. / вул. 

Борисяка, 4 площа 0,0600 га) 

23. Про надання дозволу ПП „Агроспецпроект” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Жашківська,34-а в натурі (на місцевості) (площа 0,9731 га) 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул. Черкаська, 9 А (площа 0,0249 га, 

УЖКГ) 

25. Про затвердження Золотоніському коледжу ветеринарної медицини 

Білоцерківського національного аграрного університету технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Садовий проїзд, 1 (площа 1,2880 га) 

26.  Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування по вул. Садовий проїзд, 8 (площа 0,5 га) 

27. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування по вул. Новоселівська, 2 (площа 0,5 га) 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста (Коршун О.В., вул. Польовий проїзд, 43/2 площа 

0,1 га, Криць Г.А., вул. 23 Вересня,120, площа 0,0100 га) 

29. Про затвердження церкві ЄХБ „Відродження” проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду (вул. Соборна, 10; терміном 49 р., 1-й 

рік – 3%, а наступні 12%; площа 0,6017 га) 

30.  Про поновлення договору оренди з ФОП П’ятницьким С.Я. земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 115 кв. 31 шляхом укладення нового (терміном на 

25 р., комерція , 12%, площа 0,0110 га) 
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31. Про реєстрацію права комунальної власності за територіальною громадою 

міста Золотоноша на земельні ділянки (вул. Обухова, 48 площа 0,0364 га та 

0,2064 га) 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.11.2017  

№ 29-21/VIІ „Про затвердження проекту землеустрою Золотоніському 

об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України та передачу в постійне 

користування земельної ділянки у державну власність” 

33.  Про внесення змін до рішення міської ради від 03.11.2017 № 29-18/VІІ „Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність громадянам міста” 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-35/VІІ „Про 

поновлення договору оренди з ТОВ „Вторметсталь” земельної ділянки по вул. 

Ринкова, 96 шляхом укладення нового” 

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.09.2017 № 27-45/VІІ „Про 

зміну сторони в чинному договорі оренди земельної ділянки по вул. 

Обухова,66-Б” 

36. Про розгляд депутатського звернення Слюсаря О.О. 

37. Про звернення до Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту 

№7343 від 28.11.2017 „Проект Закону про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за 

заперечення Голодомору)” 

38. Різне 
 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 


