
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.07. 2018 № 36-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

36 -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 36-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості  44 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 27.07. 2018 № 36-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 36 сесії VIІ скликання 

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

міський бюджет на 2018 рік” зі змінами 

3. 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 

4. Про затвердження міської Програми забезпечення ефективним лікуванням 

хворих на орфанні захворювання на 2018-2020 роки 

5. Про передачу комунального майна у власність редакції газети „Златокрай” 

та затвердження передавального акта матеріальних цінностей  

6. 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” 

7. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 

8. Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу 

об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади 

міста Золотоноша 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.02.2012 № 15-9/VІ „Про 

затвердження Правил благоустрою території міста Золотоноша” зі змінами 

10. 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  

11. Про надання дозволу гр.Рогуль Г.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. 

Обухова, 41А, в натурі (на місцевості)  

12. Про надання дозволу Золотоніському ТСОУ на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Обухова, 7, в натурі (на місцевості) 

13. Про затвердження відділу освіти Золотоніської міської ради та виконавчого 

комітету технічної документації із землеустрою по д/з «Сонечко» щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Благовіщенська, 17 в 

натурі (на місцевості) 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність (АТО) 

15. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста  
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17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста  

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

19. 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”  

20. Про внесення змін в рішення Золотоніської міської ради №33-12/VII від 

03.04.2018 року «Про поновлення договору оренди з ПП „Агроспецпроект” 

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

21. Про внесення змін в рішення Золотоніської міської ради №30-69/VII від 

20.12.2017 «Про поновлення договору оренди з ФОП Грінько Л.М. земельної 

ділянки по вул. Соборна, 7 шляхом укладення нового»  

22. Про внесення змін в рішення Золотоніської міської ради від 05.05.2018 № 

33-58/VII «Про надання дозволу ФОП Атамась Г.О. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Жашківський, 32» 

23. Про внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки по вул. 

Жашківській, 13  

24. Про внесення змін до договору оренди ФОП Копил Т.М. шляхом зміни 

орендної вул. Шевченка,167  

25. Про поновлення договору оренди з ФОП Мозговий В.В. земельної ділянки 

по вул. Баха, 67-а  шляхом укладення нового  

26. Про затвердження проекту землеустрою Міхновському П.І. щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Шевченка,138  

27. Про затвердження проекту землеустрою Амру А.М. щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Черкаська, 22,1  

28. Про заміну сторони в договорі оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 

167  

29. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Баранника, 6/2, 23 Вересня, 31а 

30. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Незалежності, 37 в м. Золотоноша 

31. Про надання дозволу ЖБК «Металіст» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Є. Півня, 4  

32. Про надання дозволу ОСББ «Добробут - 68» на розробку проекту 

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

68 

33. Про надання дозволу ОСББ «Незалежність» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. 

Незалежності, 37 та 37 А 

34. Про надання дозволу ОСББ «Січ-25» на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Січова, 25  
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35. Про надання дозволу ОСББ «Шевченка 211 А» на розробку проекту 

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

211 А 

36. Про надання дозволу ОСББ «Обухова №30» на розробку проекту 

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

30 

37. Про надання дозволу ОСББ «Вокзальна-90» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. 23 

Вересня, 90 

38. Про затвердження ОСББ «Родина-8» проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по вул. Іподромна, 7 

39. Про припинення КП «Золотоніський райагробуд» права користування 

земельною ділянкою по вул. Обухова, 60 

40. Про припинення договору оренди, затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки по вул. Новоселівська, 2-г, прим. 17 та її 

продаж гр. Бабич Л.В. 

41. Про надання дозволу гр. Головку О.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Лікарняна, 2 в оренду 

42. Про надання дозволу ТОВ ПІІ ,,Еконія” на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 24 а в натурі (на місцевості)  

43. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на придбання обладнання 

44. Інформація про внесення змін змін до Статуту міста 

45. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 

 
 


