
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.06. 2018 № 35-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

35 -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 35-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 39 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 26.06. 2018 № 35-1/VІІ 
 

1. Про затвердження порядку денного 35 сесії VIІ скликання 

2. Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2019 рік 

3. Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в 

адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради 

на 2019 рік 

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

міський бюджет на 2018 рік” (зі змінами) 

5. 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 

6. Про затвердження Програми медикаментозного забезпечення хворих із 

трансплантованими органами на 2018-2020 роки 

7. Про надання дозволу Золотоніському міському голові на укладення договорів 

про співробітництво з територіальними громадами у сфері реалізації соціальних 

послуг 

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 №17-17/VІІ „Про 

затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 2016-

2020 роки” 

9. Про дозвіл на списання з балансу відділу культури основних засобів 

10. Про звіти постійних комісій з питань будівництва, землеустрою, житлово-

комунального господарства та благоустрою та з питань розвитку 

підприємництва 

11. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ФОП  

Люлько В.І. 

12. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на демонтаж технологічного 

обладнання (котельня по вул. Шевченка,33) 

13. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на демонтаж технологічного 

обладнання (котельня по вул. Лікарняна,2) 

14. 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  

15. Про надання дозволу ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Обухова, 60 в в натурі (на 

місцевості) 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність (АТО)  

17. Про надання дозволу ОСББ «Шевченка, 53» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Шевченка, 

53 
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18. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста   

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста  

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

22. Про затвердження проектів землеустрою ГО «Фундація Шепердз Україна-

США» щодо відведення земельних ділянок у власність зі зміною їх цільового 

призначення 

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

ділянки по вул. Шевченка, 172 

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

ділянки по вул. Франка, 1 

25. Про розробку детальних планів території частини міста  

26. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Черкаська, 22/1 в м. Золотоноша 

27. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Олександра Навроцького, 1-г в м. Золотоноша 

28. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.05.2018  

№ 33-57/VІІ  

29. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Незалежності, 71а  

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та стартового розміру річної орендної плати для проведення земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки по вул. Обухова, 58 а 

31. Про використання червоно-чорного прапора та прапора Холодного Яру на 

території м. Золотоноша 

32. Про врегулювання мови обслуговування громадян у сфері надання послуг, 

торгівлі та здійснення інформування про товари та послуги в м. Золотоноша 

33. Про звернення Золотоніської міської ради до Верховної Ради України щодо 

ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 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” 

35. 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” зі змінами 

36. Про внесення змін до рішення міської ради  від 30.01.2018 № 31-16/VІІ 

„Про затвердження кошторису доходів та видатків міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік” 
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37. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.05.2015 № 527-6/VІ ,,Про 

затвердження положення про службу у справах дітей, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради”  

38. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2013 № 32 -3 /VІ „Про 

затвердження  положення про міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді” 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.09.2017  

№ 27-21/VII „Про затвердження Статуту коммунального підприємства „Міський 

водоканал” в новій редакції 

40. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 
 


