
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.08. 2019 № 47-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

47-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 47-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 59 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 30.08. 2019 № 47-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 47 сесії VIІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за січень-червень 2019 року 

3. 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 

4. Про звіт щодо виконання міського бюджету за перше півріччя 2019 року 

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

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

6. Про внесення змін до міської цільової Програми "Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет" на 2019 рік 

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2018 № 41-12/VII "Про 

затвердження міської Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

інвалідів, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних 

сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші 

"Турбота" на 2019 рік" зі змінами 

8. Про надання дозволу на списання основних засобів по Золотоніському 

міському центру соціальної допомоги 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.02.2019 № 42-3/VII "Про 

затвердження кошторису доходів та видатків міського цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2019 рік" 

10. Про введення посади методиста 

11. Про затвердження передавального акта 

12. Про дозвіл на списання з балансу відділу культури основних засобів 

13. Про право КП "Золотоніський міський ринок" укладати угоди на залучення 

інвестицій 

14. Про надання дозволу на безоплатну передачу громадській організації 

"Золотоніська спілка учасників АТО та волонтерів" матеріалів 

15. Про передачу майна на баланс ЖБК № 7 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.05.2019 № 44-7/VII „Про 

передачу на баланс управління житлово-комунального господарства зони 

відпочинку "Фонтани” 

17. Про прийняття в комунальну власність територіальної громади міста 

елементів благоустрою (обладнання) дитячого майданчика 

18. Про встановлення меж зон санітарної охорони свердловинами №1 та № 2 

водозабору ТОВ ПІІ „Еконія” в м. Золотоноша 

19. 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)  
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20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам  

21. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста  

23. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста (АТО)  

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста (АТО)  

25. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Благовіщенська, 60-А, Благовіщенська б/н 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Лікарняна, 25  

27. Про надання дозволу ПП „Нова Україна” на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо поділу чи об’єднання  земельної ділянки по  

вул. Шевченка, 71 а  

28. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Лісова, 13  

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 141  

30. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Коцюбинського, 9   

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 156 А  

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Гоголя, 38  

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. К. Полатайло, 21 площею 0,0700 га в оренду  

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність зі зміною цільового призначення для будівництва 

індивідуального гаражу по  вул. Шевченка, 156 А  

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність зі зміною цільового призначення для будівництва 

індивідуального гаражу по  вул. Шевченка, 156 Б  

36. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

по вул. Мічуріна, обмеженій вул. Степовою та вул. 23 Вересня 

37.  Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

по вул. 23 Вересня, обмеженій будинковолодіннями № 90 та № 92 

38.  Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Визволення, 48  

39. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

по вул. Садовий проїзд  обмеженій вул. Обухова та вул. Шевченка  
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40. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по            

вул. Троїцька, 19  

41. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по            

вул. Воїнів-миротворців, 2  

42. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Баха, обмеженої вул. Барабашівською та вул. Баха, 67 - ЗНЯТЕ 

43. Про розробку детального плану території частини міста в межах земельної 

ділянки по вул. Шевченка, обмеженій вул. Шевченка, 231 та вул. Шевченка, 233 

44. Про затвердження детальних планів території частини міста  

45. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ФОП Нарадько 

В.В. по вул. Шевченка, 167  

46. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ПП „Нова 

Україна” по вул. Шевченка, 71  

47. Про внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 № 40-21/VII „Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста”  

48. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2018 № 41-17/VII „Про 

надання дозволу громадянам міста на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд”  

49. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2019 № 46-18/VII „Про 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста”  

50. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Золотоніської міської 

ради від 24.01.2019 № 41-119/ VІІ „Про надання дозволу Золотоніській міській 

раді на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Благовіщенська, 55” 

51. Про припинення ПАТ ,,Черкасигаз’’ права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Обухова, 22  

52. Про припинення КНП ,,Золотоніська районна багатопрофільна лікарня’’ 

Золотоніської районної ради право постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Січова, 12  

53. Про припинення ПП „Дімарх” права користування земельною ділянкою 

площею 0,1720 га по вул. Шевченка, 76 

54. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул. Обухова, 22  

55. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування (,,Золотоніський 

завод залізобетонних виробів’’, вул. Обухова, 65, сума 917699,41 грн.) 

56. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Обухова, 41, 

шляхом укладення нового  

57. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Гоголя, 21, 

шляхом укладення нового  

58. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Благовіщенська, 55 
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59.  Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Новоселівська, 

1В шляхом укладення нового 

60.  Про порядок надання грошової допомоги громадянам міста за рахунок 

коштів міського бюджету 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


