ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 21.06. 2019 № 46-1/VІІ
м. Золотоноша

Про затвердження порядку денного
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 46-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ
скликання у кількості 40 питань (додається).

Міський голова

Левченко 23804

В.О.Войцехівський
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Додаток до рішення міської ради
від 21.06. 2019 № 46-1/VІІ

1. Про затвердження порядку денного 46 сесії VIІ скликання
2. Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2020 рік
3. Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в
адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради
на 2020 рік
4. Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними
ділянками,
що
розташовані
в
адміністративно-територіальному
підпорядкуванні Золотоніської міської ради на 2020 рік
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 ліквідацію Золотоніського міжшкільного навчально-виробничого
комбінату
7. Про встановлення щомісячної батьківської плати за навчання в дитячій
музичній школі
8. Про надання дозволу на передачу майна на баланс КНП „Золотоніська
районна багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної ради
9. Про затвердження положення про комунальне підприємство „Золотоніський
міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)”
Золотоніської міської ради та його підрозділи
10.Про затвердження Концепції та програми розвитку системи надання
адміністративних послуг у Золотоніській територіальній громаді на 2019-2021
роки
11.Про затвердження положення про відділ „Центр надання адміністративних
послуг у місті Золотоноша” виконавчого комітету Золотоніської міської ради у
новій редакції
12.Про укладення договору про надання юридичних послуг
13.Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський
водоканал”
14.Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ФОП Візерський
С.Л.
15.Про внесення змін до рішення міської ради від 11.10.2016 № 14-23/VII „Про
передачу майна на баланс КП „Міський водоканал”
16.Про внесення змін до рішення міської ради від 16.05.2019 № 44-8/VII „Про
передачу майна на баланс КП „Міський водоканал”
17.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)
18.Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для
безоплатної передачі у власність громадянам міста
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19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянам міста
20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ПП „Нова Україна” зі зміною її цільового призначення
21.Про внесення змін до рішення міської ради від 30.08.2018
№ 37-19/VIІ „Про затвердження гр. Рогуль Г.М. технічної документації із
землеустрою по вул. Обухова, 41 А та передачу в оренду”
22.Про внесення змін до рішення міської ради від 25.04.2017 № 22-24/VIІ „Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Шевченка, 141 в оренду”
23.Про внесення змін до рішення міської ради від 26.06.2018 №35-19/VII „Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у спільну сумісну власність громадянам міста”
24.Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на
інвентаризацію земельної ділянки, розташованої по вул. Обухова, 20 площею
1,1009 га
25.Про надання дозволу співвласникам нежитлового приміщення на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Обухова, 60 в
оренду
26.Про надання дозволу ТОВ „Еталон-2009” на розробку технічної
документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по
вул. Шевченка, 76-б, площею 0,4373 га
27.Про погодження Золотоніській міській раді технічної документації із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Шевченка, 156, а площею
0,0169 га
28.Про погодження гр. Бонь А.В., Стець О.О., Савісько Т.В. технічної
документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по
вул. Шевченка, 141 площа 0,0130 га
29.Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на
розробку документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної
ділянки по вул. Лісова, 13
30.Про надання дозволу ТОВ „Термінал-Золотоноша” на розробку документації
із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по вул.
Шевченка, 3 а
31.Про поновлення договору оренди із ПП „Агроспецпроект” земельних
ділянок по вул. Жашківська, 32, шляхом укладення нового
32.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ТОВ „ОІЛ
ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН ЛТД” вул. Канівська, 22
33.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки з ТОВ „ОІЛ
ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН ЛТД” вул. Новоселівська, 90 а
34.Про внесення змін до рішення міської ради від 26.03.2019 №43-37/VII „Про
надання згоди на прийняття земельних ділянок із державної власності у
комунальну власність територіальної громади м. Золотоноша”
35.Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між
Золотоніською міською радою та ТОВ „ЗолоСол”
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36. Про затвердження ПП „Міла” проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду
37. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Черкаська, 1 в натурі (на
місцевості)
38.Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Шевченка, 13 в натурі (на
місцевості)
39.Про затвердження детального плану території частини міста в межах
земельної ділянки по пров. І Луговому, 14
40.Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по
вул. Обухова, 22
41.Різне
Секретар ради

Н.О. Сьомак

