
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.02.2019 № 42-1/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

42 -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 42-ї сесії Золотоніської міської ради 

VIІ скликання у кількості 56 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 23804 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 26.02.2019 № 42-1/VII 

 

1. Про затвердження порядку денного 42 сесії VIІ скликання 

2. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності 

структурними підрозділами виконавчого  

3. Про затвердження кошторису доходів та видатків міського цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2019 рік 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018 № 41-58/VII „Про міський 

бюджет на 2019 рік” зі змінами 

5. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

міста Золотоноша за січень-грудень 2018 року 

6. 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 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу пального на баланс Золотоніського РВ 

ДСНС 

8. Про затвердження статуту КП „Золотоніський міський ринок” в новій редакції 

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна на баланс міського центру 

соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

10. Про надання дозволу на списання основних засобів по виконавчому комітету 

Золотоніської міської ради 

11. Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги населенню міста 

Золотоноша на 2019-2020 роки  

12. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність міста асфальтобетонної 

площадки 

13. Про надання дозволу на безоплатну передачу ПП „Базис Плюс” розчину природного 

бішофіту „АНТИ ЛІД” 

14. Про надання дозволу на безоплатну передачу ПрАТ „Золотоношарембуд” холодного 

асфальту „ROCKPHALT” 

15. Про замовлення технічного (експертного) звіту про стан аварійних будівель і споруд 

та їх конструкцій 

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 (присадибна ділянка)  

17. Про надання дозволу ФОП Некрасовій Н.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Шевченка, 235 

а в натурі (на місцевості) площа 0,3180 га 

18. Про надання дозволу ФОП Костогриз П.М на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шевченка, 141 по площа 0,0027 га 

19. Про надання дозволу ФОП Костогриз П.М на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шевченка, 141 площею 0,133 га 

20. Про надання дозволу гр. Супруну-Чересу В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколаївська,17а площею 0,2197 га 

21. 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) 
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22. Про надання дозволу співвласникам нежитлового приміщення на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Садовий проїзд, 4 А в натурі (на місцевості) 

23. Про затвердження гр. Єрмак Л.В. технічної документації із землеустрою по 

вул. Незалежності, 15 та передачу в оренду  

24. Про передачу гр. Шипович Я.І. земельної ділянки по вул. Незалежності, 15 в оренду 

25. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

26. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста у спільну сумісну власність  

27. Про надання дозволу СТОВ ,,Придніпровський край” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Обухова, 41 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міста (АТО)  

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянам міста  

30. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у власність 

ОСББ ,,Панаса Мирного, 5’’  

31. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної ділянки 

по вул. Черкаська, обмеженою вул. О.Гончара та пров. 1 Суворова 

32. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної ділянки 

по вул. Семенівська, обмеженою вул. Нафтобазівська та вул. Семенівська, 84 

33. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної ділянки по 

вул. Жашківській, 32 

34. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної ділянки по 

вул. Шевченка, обмеженою вул. Горького та межею м. Золотоноша зі сторони с. Новодмитрівка  

35. Про затвердження детальних планів території частини міста  

36. Про затвердження детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Обухова, обмеженою вул. Нафтобазівська та вул. Неверовського в 

м. Золотоноша 

37. Про затвердження детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Івана Франка, 1 в у м. Золотоноша 

38. Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди якої  пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону), та надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. І.Франка, 1 в 

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 № 40-6/VІІ  

,,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”  

40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-123/VІІ ,,Про 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для безоплатної 

передачі у власність громадянам міста”  

41. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2018 № 34-32/VІІ ,,Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у власність”  

42. 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”  
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43. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-127/VІІ ,,Про 

Затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянку у Власність громадянам”  

44. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-120/VІІ ,,Про 

надання дозволу СФГ ,,Ромашка’’ на інвентаризацію земель, розташованих по 

вул. Канівська, 20 площею 1,1166 га” 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-121/VІІ ,,Про 

надання дозволу СФГ ,,Ромашка’’ на інвентаризацію земель, розташованих по 

вул. Канівська, 20 площею 0,1326 га” 

46. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.04.2018 № 33-32/VІІ ,,Про 

поновлення договору оренди з ПП „Агроспецпроект” земельної ділянки по вул. Жашківська, 

34-а шляхом укладення нового ”  

47. Про внесення змін до існуючого договору оренди земельної ділянки з гр. Копил 

Т.М. по вул. Шевченка, 167 - зняте 

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-28/VІІ ,,Про 

надання дозволу СТОВ «Пальмира» на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Обухова, 52/3 в натурі (на 

місцевості)” 

49. Про поновлення договору оренди з ПП „Сільвер Фуд” земельної ділянки по 

вул. Обухова,48-г шляхом укладення нового  

50. Про припинення ПрАТ ,,Золотоніське АТП 17112’’ права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Обухова, 68 б 

51. Про підтвердження права постійного користування земельною ділянкою ДНЗ 

„Сонечко” 

52. Про надання дозволу на інвентаризацію земельної ділянки, розташованої по 

вул. Шевченка,156а площею 0,0169 га 

53. Про звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради 

України та Ради національної безпеки і оборони України щодо захисту інституції сім’ї в 

Україні 

54. Про розробку детальних планів 

55. Про надання дозволу ФОП Некрасовій Н.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Шевченка, 235 а 

56. Про надання дозволу ФОП Некрасовій Н.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Шевченка, 9 а 

57. Про надання дозволу ФОП Некрасовій Н.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Семенівська, 82 а 

58. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


