ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
що пропонуються для розгляду на 43 сесії міської ради
26 березня 2019
1. Про затвердження порядку денного 43 сесії VIІ скликання
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-57/VII
„Про затвердження Програми соціально - економічного розвитку м.
Золотоноша на 2019 рік” зі змінами
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VII
„Про міський бюджет на 2019 рік” зі змінами
Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів,
цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності
4. Про надання дозволу на безоплатну передачу бензину та комп’ютерної
техніки на баланс Золотоніського районного військового комісаріату
Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів,
цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності
5. Про надання дозволу на безоплатну передачу пального на баланс
8 ДПРЧ УДСНС у Черкаській області
Доповідає: Нелін Ігор Іванович - голова комісії з питань бюджету, фінансів,
цін, побутового та торгівельного обслуговування, господарської діяльності
6. Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Золотоноша”
Доповідає: Федорець Валерій Володимирович - голова мандатної комісії, з
питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
7. Про обрання голови комісії міської ради
Доповідає: Федорець Валерій Володимирович - голова мандатної комісії, з
питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
8. Про внесення змін до персонального складу комісії міської ради
Доповідає: Федорець Валерій Володимирович - голова мандатної комісії, з
питань депутатської діяльності, етики та питань щодо забезпечення законності,
правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
9. Про затвердження Програми „Фінансова підтримка комунального
підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної
допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради на 2019 рік”
Доповідає: Неліна Людмила Тіборівна - голова комісії з питань охорони
здоров'я, навколишнього середовища та соціального захисту населення
10.Про надання дозволу на безоплатну передачу ПП „Базис Плюс”
грандвідсіву
Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань
будівництва,
землеустрою,
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою
11.Про передачу майна на баланс КП „Міський водоканал”
Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань
будівництва,
землеустрою,
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою
12. Про повернення з оперативного управління основних засобів (КП
„Міський водоканал”, ПрАТ „Золотоношарембуд”, ТОВ „380В”)
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Доповідає: Короленко Володимир Юрійович - голова комісії з питань
будівництва,
землеустрою,
житлово-комунального
господарства
та
благоустрою
13. 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 (присадибна ділянка) (гр. Сергієць
С.О., Панченко А.М., Белоус Х.М. / вул. Залізняка, 7 площа 0,1 га; гр. Дикий
М.М. / вул. Горького, 54 площа 0,06 га; гр. Шишко Л.М., Шишко М.В. / вул.
Островського, 23/1 площа 0,0363 га; гр. Сапейко К.І., Сапейко К.Я. / вул.
Польовий проїзд, 19 площа 0,0680 га; гр. Вовк О.М., Бернацька Н.Л. Нежевенко
Т.О.
/
вул.
Запорізька,
11
площа
0,1
га;
гр. Кононко Л.С. / вул. Замкова, 73 площа 0,1590 га; гр. Строкань П.В.,
Тараненко Д.В. / вул. Баха, 79 площа 0,2609; гр. Гришкіна Н.Ю. / вул. Тургенєва,
3 площа 0,0455 га; Ляпкало Н.Д. / вул. Паркова, 25 площа 0,0673 га, Харь М.Ф./
вул. Монастирська,58, площа 0,0679 га, Цимбал І.О./ вул. Джеджелія,54, площа
0,0680 га)
14. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для безоплатної передачі у власність громадянам міста (гр. Калюжна
В.Ю. / вул. М. Пономаренка, 12 площа 0,0593 га; гр. Бульда О.М. / вул.
Спортивна, 11 площа 0,1 га; гр. Сандуленко М.І. / вул. В. Симоненка, 16 площа
0,0621 га; гр. Макаров О.А. / вул. Коцюбинського, 9 площа 0,1 га; гр. Ткаченка
Л.С. / вул. Дібрівська, 15 площа 0,0607 га; гр. Романов А.М. / вул. С.Разіна, б/н
площа 0,1 га; гр. Загребельний І.М. / вул. Паркова, 8 площа 0,1 га, гр. Вітер В.О.
/ вул. С.Разіна, 20 площа 0,1 га; гр. Кириченко Ю.М.,Кириченко Л.Г. / вул.
Богунського, 26-б площа0,0581; гр. Бегун М.Л / пров. Земський, 5 площа 0,0708
га)
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста (гр.
Кириченко Ю.М., Кириченко Л.Г. / вул. Богунського, 26-б площа 0,0581)
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянам міста (АТО) (гр. Пустомітенко С.В. / вул.
Струнківська, діл № 108 площа 0,0941 га)
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадянам міста (гр. Шморгун В.Г. / вул. Благовіщенська,
14 площа 0,1 га; гр. Харь Г.В. / вул. Монастирська, 69 площа 0,1 га)
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста (гр. Моссіна О.І.,
Бодянський В.В. / вул. Благовіщенська, 35 площа 0,0596 га; гр. Степаненко О.Г.,
Каланчук З.А. / вул. Благовіщенська, 23 площа 0,1 га)
19. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної
ділянки у власність ОСББ ,,Добробут-68’’ (вул. Шевченка, 68 площа 0,4350га)
20. Про розробку детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по пров. 1-й Лікарняний, 4
21. Про розробку детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60
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22. Про розробку детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по вул. Визволення, 70 в
23. Про відмову в погодженні протоколу розбіжностей до договору
оренди №34 від 21.12.2018 року земельної ділянки по вул. Шевченка,76-Б
24. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського
бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування (ТОВ
«Еталон-2009» площа 0,4373га та площа 0,15 га)
25. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського
бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування (ТОВ
«Орендастрой» площа 4,2606 га)
26. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського
бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування (ТОВ
«Зодчий К» площа 1,0983 га)
27. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського
бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування (гр.
Сидоренко В.М., Лега О.Л. площа 0,1306га)
28. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2018 № 31-31/VІІ
,,Про поновлення договору оренди з ФОП П’ятницьким С.Я. земельної ділянки
по вул. Шевченка, 115 кв. 31 шляхом укладення нового” (зміна з ФОП
П’ятницьким С.Я. на гр. П’ятницьким С.Я.)
29. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-117/VІІ
,,Про надання дозволу Золотоніській міжрайонній оптово-торгівельній базі
Черкаської облспоживспілки на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул.
Грибоєдова, 2 в натурі (на місцевості)’’(зміна площі з 8,45га на 2,9543 га, для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі)
30. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 42-25/VІІ
,,Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
безоплатної передачі у власність громадянам міста” (гр. Іщенко Л.А. зміна
площі з 0,0616 га на 0,0620га)
31. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 № 35-16/VІІ
,,Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
безоплатної передачі у власність громадянам міста” (АТО зміна ділянки з вул.
Струнківська діл. №143 на вул. Струнківська, діл. № 21)
32. Про поновлення договору оренди з ФОП Дмитренко Т.Л. земельної
ділянки по вул. Шевченка, на зупинці ,,Дитячий світ’’ шляхом укладення
нового (12% термін 10 років, площа 0,0033 га)
33. Про поновлення договору оренди з гр. Осадчою Л.М. земельної ділянки
по вул. Новоселівська, 2-Г прим. 21, шляхом укладення нового (12% терміном
на 10 років, площа 0,0098 га)
34. Про припинення Шаповал В.Ф. права постійного користування
земельною ділянкою в с. Ярки (площа 0,15 га)
35. Про припинення ВАТ «Золотоніське РТП» права постійного
користування земельною ділянкою по вул. Обухова, 48 В (площа 0,1652 га)
36. Про припинення УЖКГ державного акта на право постійного
користування земельною ділянкою по вул. Баха, 29 площа 0,5089 га
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37. Про надання згоди на прийняття земельних ділянок із державної
власності у комунальну власність територіальної громади м. Золотоноша
(полігон ТПВ)
38. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Незалежності, 38 Б
39. Про надання дозволу на інвентаризацію земельної ділянки,
розташованої по вул. Баха, 202 площею 0,1353 га
40. Про внесення змін до чинного договору оренди земельної ділянки від
04.07.2012 б/н з ТОВ ПІІ ,,Еконія” по вул. Шевченка, 24
41. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 42-28/VІІ
,,Про надання дозволу ФОП Педченку М.В. на розробку технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. Шевченка, 70 в натурі (на місцевості) в оренду”
42. Про надання дозволу відділу культури на придбання ноутбуку
Доповідає: Сьомак Наталія Олексіївна - секретар ради
43. Різне
Секретар ради

Н.О.Сьомак

