
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06.11. 2018 № 40-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

40 -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 40-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості  52 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 52630 
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Додаток до рішення міської ради 

від 06.11. 2018 № 40-1/VІІ 

 

1. Про затвердження порядку денного 40 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 надання дозволу міському голові на укладення Меморандумів про 

співробітництво територіальних громад з реалізації спільних проектів 

4. 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” 

5. Про прийняття на баланс управління житлово-комунального господарства 

зливової каналізації 

6. 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  

7. Про надання дозволу гр. Марченко Л.Ф. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. 

Новоселівська, 2а кв. 2,3  

8. Про надання дозволу ЖБК ,,Металіст’’ на розробку технічної документації із 

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

Євгена Півня, 4 в натурі (на місцевості) 

9. Про надання дозволу гр. Єренчук А.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Струнківська-Набережна, 

43 

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

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 141 

11. Про надання дозволу управлінню житлово комунального господарства на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Лікарняна, 25 

12. Про надання дозволу гр. Гаврилюк Г.Ф. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Жашківська,13 

13. Про затвердження ПАТ «Укртелеком» технічної документації із 

землеустрою по вул. Незалежності, 30 б та передачу в оренду  

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність (АТО)  

15. Про надання дозволу ОСББ «Шевченка, 211» на розробку проекту 

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

211 

16. Про надання дозволу комунальному підприємству ,,Золотоніський міський 

ринок” на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Благовіщенська, 55 
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17. Про надання дозволу комунальному підприємству ,,Золотоніський міський 

ринок” на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по вул. Благовіщенська, 55 

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 проекту землеустрою гр. Супрун – Черес В.В. щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Миколаївська, 17-а в оренду  

23. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки по 

вул. Новоселівська, 2 у постійне користування Управлінню житлово-

комунального господарства 

24. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування 

25. Про розробку детальних планів території частини міста  

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

ділянки по вул. Шевченка, 124 

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

ділянки по вул. Шевченка, 173 а, маг. №11 

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

ділянки по вул. Новоселівська, 60 

29. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 172 в м. Золотоноша 

30. Про затвердження коригування детального плану території частини міста в 

межах земельної ділянки по вул. Благовіщенська, 55 в м. Золотоноша 

31. Про затвердження детального плану території частини міста  

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 № 35-18/VІІ ,,Про 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста”  

33. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.10.2018 № 39-16/VІІ ,,Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”  

34. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2018 № 37-15/VІІ ,,Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд” 

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2018 № 34-33/VІІ ,,Про 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста”  
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36. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.10.2018 № 39-16/VІІ ,,Про 

надання дозволу громадянам міста на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд”  

37. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 № 35-30/VІІ ,,Про 

затвердження стартового розміру річної орендної плати для проведення 

земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки по вул. Обухова, 

58а’’  

38. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Черкаська, 6а гр. 

Восколовичу В.В.  

39. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 12/1  

гр. Восколовичу В.В. 

40. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60 гр. 

Восколовичу В.В.  

41. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Черкаська,9а гр. Зорі І.Г. 

42. Про припинення Золотоніському РайСТ права користування земельною 

ділянкою по вул. Новоселівська, 60 

43. Про припинення Золотоніському РайСТ права користування земельною 

ділянкою по вул. Шевченка, 96 

44. Про припинення Золотоніському РайСТ права користування земельною 

ділянкою по вул. Шевченка, 12/1 

45. Про укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури  

м. Золотоноша з церквою ЄХБ „Відродження”  

46. Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевої громади 

47. 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 

48. Про надання дозволу КП „Золотоніське видавничо-поліграфічне 

підприємство” на списання основних засобів 

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

нежилого приміщення по вул. Садовий проїзд, 7 (ТОВ „Газета Златокрай”) 

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

нежилого приміщення по вул. Садовий проїзд, 7 (ГО „Золотоніська спілка 

учасників АТО та волонтерів”) 

51. Про звернення до Президента України щодо скасування постанови Кабінету 

Міністрів України про підвищення ціни на газ для населення 

52. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2018 № 33-7/VІІ „Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Золотоніської міської ради та її 

виконавчих органів друкованим засобом інформації - редакцією газети 

„Златокрай” на 2018-2022 роки” 

53. Різне 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


