
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 02.10.2018 № 39-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

39 -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 39-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості  42 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 02.10.2018 № 39-1/VІІ 

 

1. Про затвердження порядку денного 39 сесії VIІ скликання 

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2018 № 31-7/VІІ „Про 

затвердження міської Програми підтримки військовослужбовців військової 

частини, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 2018 році” 

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 20.12.2016 № 17-6/VII ,,Про 

затвердження Програми підвищення енергоефективності та зменшення 

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

5. Про надання дозволу на безоплатну передачу бензину на баланс 

Золотоніського районного військового комісаріату 

6. Про затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

7. Про затвердження Положення про використання коштів державної медичної 

субвенції по Урядовій програмі „Доступні ліки” 

8. Про надання дозволу на передачу основних засобів, що знаходяться на 

балансі відділу культури 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2011 № 5-67/VI „Про 

проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору  

м. Золотоноші” 

10. Про прийняття на баланс зупинки громадського транспорту „Колгоспний 

ринок, зворотній напрямок” 

11. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства на 

передачу в оренду комунального майна  

12. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 

13. Про прийняття на баланс житлового будинку по вул. Івана Богуна, 15 

14. Про передачу на баланс відділу культури земельної ділянки по  

вул. Благовіщенська, 19 

15. Про надання згоди відділу культури на прийняття на баланс об'єкту 

нерухомості (клуб) 

16. 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  

17. Про надання дозволу гр. Костогриз П.М. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шевченка, 141 

18. Про надання дозволу гр. Шипович Я.І., Єрмак Л.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  вул. 

Незалежності, 15 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність (АТО) 
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20. Про надання дозволу ОСББ «Черкаська, 7А» на розробку проекту 

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

7А 

21. Про надання дозволу ЖБК «№1» на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність по вул. Іподромна, 9 

22. Про надання дозволу гр. Тесленку С.В. на розробку проекту землеустрою 

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

23. Про надання дозволу гр. Мархоцькому Г.М. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 124 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 акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне  землекористування (ТОВ «Росшина») 

29. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування (КП фірма «Газбуд») 

30. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування (ПП «Агротранс Сігма і 

К) 

31. Про розробку детального плану території частини міста 

32. Про розробку детальних планів території частини міста  

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2018 № 37-16/VІІ „Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок” 

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018  

№ 35-17/VІІ „Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність громадянам міста”  

35. Про внесення змін дог існуючого договору оренду земельної ділянки по вул. 

Незалежності, 83 А 

36. Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Черкаська, 109 а 

37. Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. 

Незалежності, 83 а 

38. Про припинення права користування земельною ділянкою по вул. Шевченка, 

76-б 

39. Про внесення змін до рішень міської ради від 30.01.2018 № 31-12/VII „Про 

затвердження Програми зайнятості населення міста Золотоноша на 2018-2020 

роки”, 24.12.2015 № 3-43/VII „Про затвердження Програми організації та 

фінансування у 2016-2020 роках громадських робіт” 
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40. Про безоплатне прийняття в комунальну власність міста дитячого 

майданчика 

41. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Садовий проїзд, 6 (комплекс будівель ресторану ,,Весна’’) 

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

Шевченка, 96 (магазин №8)  

43. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 
 


