
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.03.2019 № 43-1/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

43-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 43-ї сесії Золотоніської міської ради 

VIІ скликання у кількості 42 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 23804 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 26.03.2019 № 43-1/VII 

 

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” (з урахуванням внесених змін) 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу бензину та комп’ютерної 

техніки на баланс Золотоніського районного військового комісаріату 

5. Про надання дозволу на безоплатну передачу пального на баланс  

8 ДПРЧ УДСНС у Черкаській області 

6. Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Золотоноша” 

7. Про обрання голови комісії міської ради 

8. Про внесення змін до персонального складу комісії міської ради 

9. Про затвердження Програми „Фінансова підтримка комунального 

підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради на 2019 рік” 

10. Про надання дозволу на безоплатну передачу ПП „Базис Плюс” 

грандвідсіву 

11. Про передачу майна на баланс КП „Міський водоканал” 

12. Про повернення з оперативного управління основних засобів (КП 

„Міський водоканал”, ПрАТ „Золотоношарембуд”, ТОВ „380В”) 

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)  

14. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста  

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста (АТО)  

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста  

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у спільну сумісну власність громадянам міста  

19. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність ОСББ ,,Добробут-68’’  

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  

25. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування  

26. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування  

27. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування  

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”  

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)’’ 

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”  

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”  

32. Про поновлення договору оренди з ФОП Дмитренко Т.Л. земельної 

ділянки по вул. Шевченка, на зупинці ,,Дитячий світ’’ шляхом укладення 

нового  

33. Про поновлення договору оренди з гр. Осадчою Л.М. земельної ділянки по 

вул. Новоселівська, 2-Г прим. 21, шляхом укладення нового  

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 

37. Про надання згоди на прийняття земельних ділянок із державної власності у 

комунальну власність територіальної громади м. Золотоноша  

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 
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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 

43. Різне 

 

 

Секретар ради        Н.О. Сьомак 


