
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 16.05.2019 № 44-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

44-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 44-ї сесії Золотоніської міської ради 

VIІ скликання у кількості 25 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Левченко 23804 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 16.05. 2019 № 44-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 44 сесії VIІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за січень-березень 2019 року 

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 військовій частині А-1402 

матеріалів для проведення ремонту 

5. Про надання дозволу на передачу майна на баланс КП „Золотоніський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” 

Золотоніської міської ради та КНП „Золотоніський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Золотоніської районної ради 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.04.2019 № 43-51/VII „Про 

надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський водоканал” 

7. Про передачу на баланс управління житлово-комунального господарства 

зони відпочинку „Фонтани” 

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

9. 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)  

10. Про надання дозволу гр. Макарову О.А. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Коцюбинського, 9 

11. Про погодження ФОП Костогриз П.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 

141  площа 0,0027 га 

12. Про погодження ФОП Костогриз П.М. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 

141 площа 0,0133 га 

13. Про погодження Золотоніському РайСТ технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по вул. Садовий 

Проїзд, 6 

14. Про затвердження Золотоніській міській раді технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Шевченка, 156 а 

15. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 156 а 

16. Про надання дозволу співвласникам нежитлового приміщення на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Обухова, 60 в натурі (на місцевості) 
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17.  Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для безоплатної передачі у власність громадянам міста 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста 

19. Про затвердження проекту землеустрою гр. Атамась Г.О. щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Жашківська, 32 в оренду 

20. Про поновлення договору оренди із ФОП Шураком Ю.М. земельної ділянки 

по вул. Новоселівська, 2 а, прим.46 шляхом укладення нового 

21. Про припинення з ФОП Павленко С.А. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Некрасова (в р-ні домоволодіння №9) 

22. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.09.2017 № 27-17/VII „Про 

надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади 

міста державного майна (світлофорні об’єкти)” 

23. Про надання дозволу міському голові на укладення Договору про співпрацю 

з територіальною громадою м.Плауен (ФРН) з реалізації спільних проектів у 

комунальній сфері 

24. Про затвердження на посаді 

25. Про ефективність використання техніки КП „Міський водоканал” 

26. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


