
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 21.10. 2020 № 54-114/VІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

четвертого пленарного засідання 54-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 54-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІ скликання у кількості 31 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 21.10. 2020 № 54-114/VІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного четвертого пленарного засідання 54 сесії 

VIІ скликання 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2020 року 

3. 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 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2019 № 48-90/VII „Про 

затвердження Положення про Золотоніський міський центр соціальної 

допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради в новій редакції” 

5. 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) 

6. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам міста 

7. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам міста 

8. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Пономаренко Н.М.  

9. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ТОВ „КЄШ” 

10. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та СФГ „Ромашка” 

11. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Банаєвим А.Д. 

12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та Церквою ЄХБ „Відродження” 

13. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ТОВ „Ресурс-Україна” 

14. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Незалежності, 37  

15. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 72 є  

16. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 96  

17. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 96 е  

18. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Жашківська, 26 а  

19. Про коригування детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60 в  

20. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 159 
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21. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Канівська, 20 

22. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 167 

23. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 141 

24. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Замкова, 47 

25. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 13 

26. Про передачу у постійне користування церкві ЄХБ „Відродження” земельної 

ділянки по вул. Соборна, 10 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  по вул. Шевченка, 63-А 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність по вул. Шевченка, 63-А 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.01.2018 № 31-23/VII „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” 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 54-32/VII „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” 

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.09.2020 № 54-85/VII „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” 

32. Різне 

 

 

Секретар ради          Н.О.Сьомак 


