
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06.02. 2020 № 50-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

50-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 50-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 53 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 06.02. 2020 № 50-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 50-ї сесії VIІ скликання 

2. Про діяльність Золотоніського відділу поліції ГУНП в Черкаській області 

3. Про звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік 

4. Про затвердження міської цільової Програми „Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий інсулінозалежний діабет” на 2020рік 

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

міський бюджет м. Золотоноша на 2020 рік” (23203000000)  

6. Про внесення змін до Програми соціально - економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2020 рік 

7. Про скасування рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

від 22.01.2014 № 15 „Про затвердження Порядку встановлення тарифів на 

надання житлово-комунальних та ритуальних послуг в м. Золотоноша” 

8. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради від 20.06.2012 № 335 „Про затвердження Положення про єдиний порядок 

розміщення тимчасових сезонних торгівельних місць та Положення про 

конкурсну комісію з проведення конкурсу щодо надання права суб’єктам 

господарювання на організацію тимчасових сезонних торгівельних місць на 

території міста” 

9. Про передачу в тимчасове безоплатне користування Золотоніському 

лабораторному відділенню ДУ „Черкаський ОЛЦ МОЗ України” 

комп’ютерного обладнання 

10. Про затвердження списку присяжних Золотоніського міськрайонного суду 

Черкаської області 

11. Про надання дозволу відділу освіти щодо звільнення від орендної плати за 

користування приміщеннями і обладнанням  їдалень загальноосвітніх закладів  

12. Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради у новій редакції 

13. Про укладення договору з надання юридичних послуг  

14. Про внесення змін до Програми розвитку медицини та медичного 

обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки 

15. Про внесення змін до міської Програми забезпечення ефективним 

лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018 – 2020 роки 

16. Про внесення змін до Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019 – 

2021 роки 

17. Про внесення змін до порядку надання грошової допомоги громадянам міста 

за рахунок коштів міського бюджету 

18. Про виконання плану Золотоніської міської ради за 2019 рік 

19. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради за 2019 рік 
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20. Про затвердження кошторису доходів та видатків для субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення природоохоронних заходів на 2020 рік 

21. Про затвердження кошторису доходів та видатків міського цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік 

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

комунального господарства м. Золотоноша на 2018 – 2020 роки 

23. 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  

24. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста  

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянам міста (АТО)  

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Баха, 29  

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

інвентаризацію земельної ділянки по вул. Садовий проїзд, 8 

30. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 63 А  

31. Про надання дозволу Золотоніському РайСТ на розробку технічної 

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

вул. Шевченка, 13 

32. Про надання дозволу ТОВ „Термінал-Золотоноша” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 3а  

33. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 70  

34. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. К. Полатайло, 13  

35. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Золотоніської міської 

ради від 27.01.2015 № 47-21/VІІ „Про затвердження селянському 

/фермерському/ господарству „Ромашка” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Канівська, 20 та 

поновлення договору оренди земельної ділянки шляхом укладення нового” 

36. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Канівська, 

20 

37. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Лікарняна, 2 

шляхом укладення нового  
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38. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Миколаївська, 17а 

39. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Черкаська, 63-в  

40. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Гуртовою Г.В. 

41. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 76  

42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельних ділянок по вул. Шевченка, 167 та передачу в оренду  

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. 

Благовіщенська, 60-а та заключення додаткової угоди до діючого договору 

оренди 

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

Новоселівська, 2-Г, прим. 21 

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

Новоселівська, 2-Г, прим. 21 

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

Новоселівська, 2а, кв. 2,3  

47. Про розірвання договору оренди земельної ділянки по вул. Баха, 59, 2  

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Баха, 4, 2  

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

Черкаська, 54а 

50. Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди якої 

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону),  

та надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 72 А 

51. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.06.2019 № 46-24/VII „Про 

надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

інвентаризацію земельної ділянки, розташованої по вул. Обухова, 20 площею 

1,1009 га 

52. Про затвердження детальних планів території частини міста  

53. Про внесення змін до 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 2020 рік”  

54. Різне 
 

 

 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


