РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ ДЕПУТАТІВ
від 12.06.2018 (35 сесія 7 скликання)
Результати голосування рішень Заводської міської ради
Всього депутатів 26. На момент відкриття сесії міської ради присутні 17 депутатів. З 32 питання відсутній
Папуця-Лиховський П.Ф.
Відсутні депутати:
Авраменко В.А., Барановський Р.І.,Білокур О.Ю., Глушко О.В., Грибовод О.С., Зленко О.М., Котельник А.І.,
Єрьоменко Т.І., Тищенко Л.В.
№п/п
Перелік рішень
Голосування
За – 18
1.
Про внесення змін до бюджету на 2018 рік.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Про виділення коштів на виготовлення проектно-кошторисної
документації.
Про звернення Лохвицької центральної районної лікарні.
Про звернення до Лохвицької районної ради.
Про прийняття у комунальну власність будівлі колишньої
земської школи.
Про надання ПП «Приватне лікувально-діагностичне
підприємство
«Полімед-07»
в
оренду
приміщення
поліклінічного відділення.
Про встановлення ставки акцизного податку з роздрібного
продажу підакцизних товарів на 2019 рік та затвердження
Положення про встановлення ставки акцизного податку з
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів та порядок його справляння.
Про встановлення ставок єдиного податку на 2019 рік та
затвердження Положення про єдиний податок.
Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік.
Про встановлення транспортного податку на 2019 рік та
затвердження Положення про порядок нарахування та сплати
транспортного податку, як складової податку на майно.
Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на
2018 рік, який враховується при визначенні вартості
будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого бюджету
для КП «Комунсервіс».
Про затвердження Положення про порядок нарахування та
сплати земельного податку і орендної плати юридичними та
фізичними особами.
Про затвердження ставок та пільг зі сплати земельного
податку на 2019 рік.
Про затвердження ставок орендної плати у відсотках до
нормативної грошової оцінки земель м. Заводське та с.
Вишневе на 2019 рік.
Про затвердження Положення про порядок продажу
земельних ділянок, на яких розміщені об’єкти нерухомого
майна у м. Заводське та с. Вишневе.
Про розгляд заяви Дзюби Є.М. щодо вилучення земельної
ділянки.
Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості).
Про визначення замовника виконання робіт із землеустрою та
внесення змін в рішення ради.
Про реєстрацію комунальної власності земельної ділянки.
Про продовження терміну дії рішення ради.

За – 18
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За – 18
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За – 18
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За – 18

За – 18
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За – 18
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21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Про продовження терміну дії рішення ради.
Про продовження терміну дії рішення ради.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності.
Про надання дозволу на розробку технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості).
Про продовження терміну дії рішення ради.
Про продовження терміну дії рішення ради.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності.
Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), що посвідчує право власності.
Про
розгляд
клопотання
Полтавської
філії
ПАТ
«Укртелеком» про передачу в оренду земельної ділянки.
Про розгляд заяви Кульченка С.В. щодо вилучення земельної
ділянки.
Про розгляд клопотання ПрАТ «Райз-Максимко» щодо
вилучення земельної ділянки.
Про розгляд клопотання ТзОВ «Європа Транс Агро» щодо
надання в оренду земельної ділянки.
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки.
Про умови оплати праці міського голови.
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Не голосували – 1
(Сидоренко В.В.)

* Кількість депутатів: 17
Проти:0, Утрималися:0, Не голосували:1, Відсутні:9.
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