
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.10. 2019 № 48-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

48-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 48-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 72 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 22.10. 2019 № 48-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 48 сесії VIІ скликання 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року 

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

міський бюджет на 2019 рік”  

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.12.2018  

№ 41-53/VIІ „Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів на 2019 рік” 

5. Про внесення змін до рішення Золотоніської  міської ради від 18.05.2011 № 

7-8/VI „Про обмеження реалізації алкогольних напоїв в нічний час на території 

міста Золотоноша” (зі змінами) 

6. Про внесення змін до міської Програми підтримки військовослужбовців 

військової служби, які зараховані для проходження служби за контрактом, у 

2019 році 

7. Про внесення змін до міської цільової програми „Призовна дільниця” 

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

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2019 рік 

9. Про внесення змін до комплексної міської цільової Програми для пільгових 

категорій населення міста Золотоноша зі змінами 

10. 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 

11. Про делегування відділу освіти повноважень щодо розпорядження 

комунальним майном 

12. Про закриття центру дозвілля молоді 

13. Про оптимізацію бібліотечної мережі 

14. Про надання відділу культури дозволу на списання з балансу незавершеного 

будівництва теплогенераторної дитячої музичної школи 

15. Про затвердження положення про службу у справах дітей, молоді та спорту 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради в новій редакції 

16. Про затвердження Положення про архівний відділ Золотоніської міської 

ради в новій редакції 

17. Про адміністративні послуги виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради 
18. Про затвердження графіку роботи та графіку прийому суб’єктів звернень у 

відділі „Центр надання адміністративних послуг у місті Золотоноша” 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

19. Про затвердження Регламенту роботи відділу „Центр надання 

адміністративних послуг у місті Золотоноша” виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 
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20. Про передачу майна на баланс КП „Міський водоканал” 

21. Про внесення змін до програми приватизації об'єктів права комунального 

майна територіальної громади м.Золотоноша на 2019 рік 

22. Про затвердження звіту та надання дозволу на продаж 3/10 частини 

житлового будинку по вул. Лікарняна,25 

23. Про надання дозволу управління житлово - комунального господарства на 

передачу в оренду нежитлового приміщення по вул. Благовіщенська,9 

24. Про зняття з балансу управління житлово-комунального господарства 

основних засобів 

25. Про передачу на баланс управління житлово-комунального господарства 

парку культури та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка 

26. Про прийняття на баланс управління житлово-комунального господарства 

квартири № 32 по вул. Обухова,20а 

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.10.2017 № 28-6/VІІ „Про 

передачу гуртожитку по вул. Привокзальна, 11 в оперативне управління” 

28. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ФОП Візерський 

С.Л. 

29. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на передачу в оренду частини 

нерухомого майна по вул. Шевченка,156 

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

31. 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)  

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста  

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянам міста  

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста (Абакумова К. Л./м. Золотоноша, вул. Хліборобна, 56, 

площею 0,0601 га) 

36. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста (АТО)  

37. Про надання дозволу ТОВ „ЕТАЛОН-2009” на розробку технічної 

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

вул. Шевченка, 76 Б 

38. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

по вул. Струнківська Набережна, 43 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Садовий проїзд, 4 а 

в натурі (на місцевості) та передачу в оренду 
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40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 141 

41. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 3 А  

42. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у 

власність ОСББ ,,Вокзальна-90’’ 

43. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.05.2019 № 44-19/VII „Про 

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

земельної ділянки по вул. Жашківська, 32 в оренду”  

44. Про затвердження проекту землеустрою гр. Карпич О.О. щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Обухова, 48 в оренду  

45. Про затвердження проекту землеустрою СТОВ „Придніпровський край” 

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

46. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 159 шляхом 

укладення нового 

47. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Обухова, 38 

шляхом укладення нового  

48. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 167 Б 

шляхом укладення нового  

49. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. 

Незалежності, 15 

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

Україна” по вул. Шевченка, 71  

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 47-19/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”  

52. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 47-29/VII „Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 141”  

53. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2018 № 36-12/VII „Про 

надання дозволу Золотоніському ТСОУ на розробку технічної документації із 

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

Обухова, 7 в натурі (на місцевості)” 

54. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 47-33/VII „Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

55. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2019 № 43-14/VII „Про 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста” 

56. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2019 № 47-25/VII „Про 

надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Благовіщенська, 60-А та Благовіщенська, б/н”  
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57. 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” 

58. Про розробку детальних планів території частини міста  

59. Про затвердження детальних планів території частини міста 

60. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2019 № 43-37/VІІ „Про 

надання згоди на прийняття земельних ділянок із державної власності у 

комунальну власність територіальної громади м. Золотоноша”  

61. Про включення до переліку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, право оренди якої пропонується для продажу на земельних торгах 

(у формі аукціону) по вул. Шевченка, 72 А 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та стартового розміру річної орендної плати для проведення земельних торгів з 

продажу права оренди земельної ділянки по вул. Франка, 1 в 

63. Про внесення змін до кошторису доходів та видатків міського цільового 

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2019 рік 

64. Про внесення змін до Програми „Фінансова підтримка комунального 

підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради” 

65. Про надання дозволу Золотоніському будинку дитячої та юнацької творчості 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Садовий проїзд, 10  

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лікарняна, 25  

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  

вул. Шевченка, 173 а, прим. 2 та передачу в оренду 

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Зоряна, 2 б в оренду 

69. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 156 А у власність гр. Сизьку Д. Б. 

70. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 156 Б у власність гр. Сизько О. Л. 

71. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Соборна, 18 

шляхом укладення нового 

72. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. 

Шевченка, 12 А  

73. Різне. 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


