
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.06. 2020 № 53-1/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

53-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 53-ї сесії Золотоніської міської ради VIІ 

скликання у кількості 64 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 23.06. 2020 № 53-1/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного 53-ї сесії VIІ скликання 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2020 року 

3. Про місцеві податки і збори на території міста Золотоноша на 2021 рік 

4. Про встановлення плати за землю на земельні ділянки, що розташовані в 

адміністративно-територіальному підпорядкуванні Золотоніської міської ради 

на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми соціально - економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2020 рік 

6. 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 

7. Про надання дозволу на списання основних засобів Золотоніському 

міському центру соціальної допомоги 

8. Про затвердження Положення про порядок користування гуртожитками та 

Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в гуртожитках 

міста Золотоноша 

9. Про внесення змін до програми приватизації об’єктів права комунального 

майна територіальної громади м. Золотоноша на 2020 рік 

10. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна на баланс управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради (лінолеум) 

11. Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства 

основних засобів (музей) 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський 

водоканал” 

13. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів КП „Міський 

водоканал” 

14. Про надання дозволу управлінню житлово-комунального господарства на 

безоплатну передачу матеріалів ПП ,,Базис Плюс” 

15. Про передачу Головатій І.В. земельної ділянки 

16. 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)  

17. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам міста  

18. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам міста  

19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам міста (АТО)  

20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам міста  
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21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  

22. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Благовіщенська, 4  

23. Про надання дозволу АТ „Ощадбанк” на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Садовий проїзд, 13 та по вул. Шевченка, 115  

24. Про надання дозволу Золотоніській гідрометеостанції на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Саксаганського, 41/2  

25. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на розробку технічної 

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

вул. Шевченка, 211 а  

26. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на інвентаризацію земельної 

ділянки по вул. Миру, 22  

27. Про надання дозволу Золотоніській міській раді на інвентаризацію земельної 

ділянки по вул. К. Полатайло, 21  

28. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Канівська, 20 

29. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Канівська, 20  

30. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 63 А  

31. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Струнківська Набережна, 43  

32. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 13  

33. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 169  

34. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Черкаська, 1  

35. Про надання дозволу Золотоніській ДЮСШ на розробку проекту 

земелеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Черкаська, 5  

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборна, 10 в оренду  

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборна, 10 в оренду  

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Семенівська, 82  

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60  

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Семенівська, 82  
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41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Жашківська, 32  

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною її цільового призначення по вул. Воїнів-миротворців, 2  

43. Про розробку детальних планів території частини міста  

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

Визволення, обмеженій вул. Кропивнянська та вул. Визволення, 41  

45. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60  

46. Про коригування детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Незалежності, 37  

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

Новоселівська, 60 

48. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Черкаська, 

6 а 

49. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ТОВ „КоронАгро”  

50. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Богодухівська, 20  

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 76 Б та передачу в оренду  

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 76 Б та передачу в оренду  

53. Про надання згоди ФОП Некрасовій Н.В. на передачу земельної ділянки в 

суборенду по вул. Шевченка, 235-а 

54. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування  

55. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування 

56. Про затвердження акту визначення розрахунку суми втрат міського бюджету 

від недоотримання коштів за фактичне землекористування  

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

Новоселівська, 1-E  

58. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул. Черкаська, 54 а  

59. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку по вул.  

Є. Півня, 4 

60. Про припинення Золотоніській ДЮСШ права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Черкаська, 5 

61. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-58/VII „Про 

розробку детальних планів території частини міста”  

62. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.05.2018 № 34-32/VII „ Про 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

безоплатної передачі у власність громадянам міста” 

63. Про внесення змін до міської Програми забезпечення ефективним 

лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2018 – 2020 роки 
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64. Про надання дозволу Золотоніській ДЮСШ на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Черкаська, 5а 

65. Різне 
 

 

Секретар ради         Н.О. Сьомак 


