
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.05. 2018 № 34-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

34 -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 34-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 43 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 

 



 2 

Додаток до рішення міської ради 

від 29.05. 2018 № 34-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 34 сесії VIІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально - 

економічного розвитку міста Золотоноша за січень-березень 2018 року 

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

„Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами 

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

„Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2018 рік” зі змінами 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-6/VII 

,,Про затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення 

споживання енергоресурсів м. Золотоноша на 2017 – 2020 роки” зі змінами 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.05.2011 №7-8/VI ,,Про 

обмеження реалізації алкогольних напоїв в нічний час на території міста 

Золотоноша” 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.2012 № 16-3/VI „Про 

затвердження Правил торгівлі у м. Золотоноша” 

8. Про укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури  

м. Золотоноша з ТОВ „Укрсервістелеком-Інвест” 

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу канцелярського приладдя, 

офісного обладнання та бензину на баланс Золотоніського районного 

військового комісаріату 

10. Про звіт постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, 

побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності за 

2016-2017 роки 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2016 №4-7/VІІ „Про 

створення КП „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради 

12. Про затвердження структури та штатної чисельності Золотоніського 

міського центру соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради на 2018 рік 

13. Про затвердження штатного розпису комунальної установи „Інклюзивно-

ресурсний центр” Золотоніської міської ради Черкаської області 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2018 № 33-15/VIІ 

„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” 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.09.2017 № 27-19/VIІ 

„Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

житлових будинків” 

16. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 
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17. Про передачу майна на баланс КП „Міський водоканал” 

18. Про передачу ангару в оперативне управління 

19. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на розміщення 

сортувальної лінії твердих побутових відходів на території сміттєзвалища 

20. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на придбання основних 

засобів 

21. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на передачу в оренду 

частини нерухомого майна по вул. Шевченка, 156 

22. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на передачу в оренду 

частини приміщень гуртожитку по вул. Привокзальна, 11 

23. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Жашківська, 3А 

24. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Черкаська, 9А 

25. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Баха,29 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 № 30-17/VІІ 

„Про затвердження „Програми реформування і розвитку житлово - 

комунального господарства м. Золотоноша на 2018-2020 роки” зі змінами 

27. 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  

28. Про надання дозволу управлінню цивільного захисту Черкаської обласної 

державної адміністрації на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Миру, 22 в 

натурі (на місцевості) 

29. Про розробку детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Г. Лисенко, обмеженої вул. Шевченка та вул. 

Г.Лисенко 

30. Про розробку детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Мічуріна, обмеженої вул. 23 Вересня та  

вул. Степова 

31. Про надання дозволу відділу освіти Золотоніської міської ради та 

виконавчого комітету на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. 

Благовіщенська, 17 в натурі (на місцевості) 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність (АТО) 

33. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для безоплатної передачі у власність громадянам міста 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність 
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36. Про затвердження КП „Міський водоканал” проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування  

37. Про поновлення договору оренди з гр. Андрієнко Т.І. земельної ділянки 

по вул. Г.Лисенко, 1 шляхом укладення нового  

38.  Про поновлення договору оренди з ФОП Кусюмовим В.В. земельної 

ділянки по вул. Незалежності, 2-г прим. 20 шляхом укладення нового 

39. Про внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 10 

40. Про надання ФОП Міхновській Ю.О. дозволу на укладення договору для 

встановлення строкового земельного сервітуту для забезпечення права 

проходу та проїзду 

41. Про припинення права користування городнім кооперативом „Туя” 

42. Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди якої 

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) та 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Мічуріна 

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2018  

№ 33-32/VIІ „Про поновлення договору оренди з ПП „Агроспецпроект” 

земельної ділянки по вул. Жашківська. 34-а шляхом укладення нового” 

44. Різне 
 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 
 


