
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 08.05.2020 № 52-44/VII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

четвертого пленарного засідання 52-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 52-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІ скликання у кількості 24 питання (додається). 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 08.05.2020 № 52-44/VII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного четвертого пленарного засідання  

52-ї сесії VIІ скликання 

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

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020 рік 

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

фонду охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік 

4. Про внесення змін до Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки 

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

майна територіальної громади м. Золотоноша на 2020 рік 

6. Про повернення основних засобів з оперативного управління і зберігання та 

їх передачу на баланс КП „Міський водоканал” 

7. Про передачу з балансу КП „Міський водоканал” на баланс управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради основних засобів 

8. Про затвердження звіту та надання дозволу на приватизацію нежитлового 

приміщення по вул. Благовіщенська, 9, шляхом викупу 

9. Про повернення з оперативного управління гуртожитку по вул. 

Привокзальна, 11 та пелетних котлів PELLЕKRA VR-70 

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 

№ 49-7/VIІ „Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів на 2020 рік” 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-16/VIІ „Про 

міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік” (23203100000) зі змінами 

12. Про передачу продуктів харчування 

13. 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)  

14. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам міста  

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам міста  

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам міста (АТО)  

17. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пушкіна, 13-б  

18. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 13  
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19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки по вул. Обухова, 20  

20. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Півня, 4 

шляхом укладення нового 

21. Про надання дозволу церкві ЕХБ „Відродження” на розробку проекту 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. 

Соборна, 10 

22. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Соборна, 

10 

23. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по вул. 

Замкова, обмеженій  вул. Замкова, 10 та вул. Замкова, 18  

24. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 10 

25. Різне 
 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


