
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.07. 2019 № 46-43/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

третього пленарного засідання 46 -ї сесії VIІ скликання 

 

На виконання ч. 15 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та ст. 12 Регламенту Золотоніської міської ради, -  

 

міська рада вирішила: 

 

Затвердити порядок денний третього пленарного засідання 46-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІ скликання у кількості 9 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 23804 
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Додаток до рішення міської ради 

від 18.07. 2019 № 46-43/VІІ 

 

 

 

1. Про затвердження порядку денного третього пленарного засідання 46 

сесії VIІ скликання 

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

„Про міський бюджет на 2019 рік” (з урахуванням внесених змін) 

3. Про внесення змін до міської цільової Програми „Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2019 рік 

4. Про внесення змін до міської програми соціальної підтримки ветеранів 

війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, 

учасників операції Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально 

незахищених сімей міста Золотоноші „Турбота” на 2019 рік 

5. Про внесення змін до міської Програми забезпечення ефективним 

лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018 – 2020 роки 

6. Про затвердження СТОВ ,,Придніпровський край’’ технічної 

документації із землеустрою по вул. Обухова, 52/3 та передачу земельної 

ділянки в оренду (площею 1,8205 га, терміном на 10р.,10%) 

7. Про затвердження гр. Гаврилюк Г.Ф. технічної документації із 

землеустрою по вул. Жашківська, 13 та передачу земельної ділянки в оренду 

(площею 0,1175 га, терміном на 5р., 12%) 

8. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Незалежності, 65 (площа 0,044 га) 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.07.2015 № 54-19/VI 

„Про надання дозволу гр. Педченку М.В. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шевченка, 70” (зміна 

адреси на Шевченка, 70 а) 

10. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


