
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 11.12.2019 № 48-113/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

четвертого пленарного засідання 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 четвертого пленарного засідання 48-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІ скликання у кількості 13 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 11.12.2019 № 48-113/VII 

 

1. Про затвердження порядку денного четвертого пленарного засідання 48 

сесії VIІ скликання 

2. Про стан додержання законності, боротьби зі злочинністю, охорони 

громадського порядку в м. Золотоноша  

3. Про внесення змін до міської Програми підтримки військовослужбовців 

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

2019 році зі змінами 

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

„Про міський бюджет на 2019 рік” 

5. Про затвердження протоколу конкурсної комісії з вибору керуючої 

компанії „Індустріальний парк „Золотоноша” 

6. Про внесення змін до Програми міжнародного співробітництва міста 

Золотоноша на 2019 – 2022 роки 

7. Про надання дозволу міському голові на укладення Угоди про 

співробітництво і партнерство між містом Золотоноша Черкаської області та 

містом Переяслав Київської області 

8. Про надання дозволу міському голові на укладення Договору про 

співробітництво територіальних громад з реалізації спільного проекту 

„Освітньо-культурної діяльності”  

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.12.2017 №30-17/VII 

„Про затвердження „Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки” зі змінами 

10. Про надання дозволу на передачу електричних гірлянд, що знаходяться на 

балансі відділу культури 

11. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ФОП Візерський 

С.Л. 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2019 № 43-11/VII 

„Про передачу майна на баланс КП „Міський водоканал” 

13. Про преміювання міського голови 

14. Різне 
 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


