
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.08.2018 № 37-1/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

37 -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 37-ї сесії Золотоніської міської ради 

VIІ скликання у кількості  42 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 30.08.2018 № 37-1/VII 

 

1. Про затвердження порядку денного 37 сесії VIІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціального розвитку міста 

Золотоноша  за січень-червень 2018 року 

3. Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2018 року 

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 27.02.2013 № 25-10/VI "Про 

затвердження Статуту міста" 

6. Про ліквідацію міської психолого-медико-педагогічної консультації 

7. Про пільги з проїзду усіма видами транспорту загального користування по 

м.Золотоноша 

8. 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" із змінами 

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу ФОП Люлько В.І. бруківки 

10. Про надання дозволу на безоплатну  передачу КП "Міський водоканал" 

засобу "Стоп Амброзія" 

11. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Шепелівська, 14А 

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

житлового будинку по вул. Лікарняна, 25 

13. Про передачу майна на баланс відділу культури 

14. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж нежитлового 

приміщення по вул. Баха, 29Б 

15. 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  

16. Про надання дозволу гр. Побиванець Г.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Баха, 202  

17. Про надання дозволу гр. Бонь А.В., Стець О.О., Савісько Т.В. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Шевченко, 141 

18. Про надання дозволу ТОВ ПІІ «Еконія» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

19. Про затвердження гр. Рогуль Г.М. технічної документації із землеустрою 

по вул. Обухова, 41 А  та передачу в оренду  

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у  
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21. Про надання дозволу ОСББ «Панаса Мирного, 5» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Панаса 

Мирного, 5  

22. Про надання дозволу ЖБК-2 «Іподромна» на розробку проекту 

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

3  

23. Про надання гр. Карпич О.О. на розробку  на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Обухова, 48 в оренду 

24. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для безоплатної передачі у власність громадянам міста  

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста  

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянам міста  

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Благовіщенська, 19 у постійне користування управлінню 

житлово-комунального господарства  

29. Про передачу земельної ділянки по вул. Черкаська, 109 а  

у постійне користування  Церкві ЄХБ  

30. Про розробку детальних планів території частини міста  

31. Про коригування детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Благовіщенська, 55 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2018 № 36-19/VІІ  

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.05.2018 № 33-55/VІІ  

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2018 № 36-15/VІІ  

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 № 35-18/VII 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2018 № 36-10/VII 

37. Про поновлення договору оренди з Церква ЄХБ земельної ділянки по 

вул. О.Островського шляхом укладення нового  

38. Про поновлення договору оренди гр. Костенко Г.Г. земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 146 шляхом укладення нового  

39. Про поновлення договору оренди з ФОП Юрченко Т.О. земельної ділянки 

по вул. Черкаська, 116 а шляхом укладання нового  

40. Про поновлення договору оренди з гр. Литвиненко О.В. земельної ділянки 

по вул. Шевченка (зупинка) шляхом укладення нового  

41. Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Незалежності, 83а 

42. Про погодження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки під розміщення об'єкту енергетичної інфраструктури 

"Будівництво фотовольтаїчної електростанції потужністю 40МВт" 

43. Різне 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


