
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.11.2020 № 1-13/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

третього пленарного засідання 1-ї сесії VIІІ скликання 

 

На виконання ч. 15 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні” та ст. 30 Регламенту Золотоніської міської ради, -  

 

міська рада вирішила: 

 

Затвердити порядок денний третього пленарного засідання 1-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 41 питання (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 26.11.2020 № 1-13/VIII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного третього пленарного засідання 1 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про початок реорганізації Деньгівської, Кропивнянської, Коробівської, 

Благодатнівської, Крупської сільських рад та їх виконавчих комітетів шляхом 

приєднання до Золотоніської міської ради та її виконавчого комітету 

3. Про внесення змін до Програми соціально - економічного розвитку  

м. Золотоноша на 2020 рік зі змінами 
4. 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 

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 № 49-7/VІІ  

„Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів на 2020 рік” 

6. Про затвердження старости села Благодатне 

7. Про затвердження старости села Крупське 

8. Про затвердження старости сіл Кропивна, Маліївка, Щербинівка 

9. Про затвердження старости сіл Коробівка, Кедина Гора, Снігурівка 

10. Про затвердження старости сіл Деньги, Хвильово-Сорочин 

11. Про утворення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, 

затвердження його персонального складу 

12. Про внесення змін до Програми розвитку медицини та медичного 

обслуговування населення м. Золотоноші на 2016 – 2020 роки зі змінами 

13. Про надання дозволу на безоплатну передачу комп’ютерної техніки на 

баланс Золотоніського районного військового комісаріату 

14. Про передачу в тимчасове безоплатне користування Золотоніській місцевій 

прокуратурі кондиціонерів канального типу 

15. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів для облаштування 

площі Героїв Майдану 

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 надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам міста 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Жашківська в оренду  

20. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам міста  

21. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність громадянам міста  
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22. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Соборна, 10  

23. Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Соборна, 10  

24. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

141 

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

вул. Новоселівська, 2-Г, прим. 21  

26. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 211 а  

27.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Черкаська, 1 

28. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 169 

29. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Франка, 3  

30. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Гагаріна, 29  

31. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між                     

Золотоніською міською радою та ПП „Агроспецпроект” (Жашківська ,32 8,4729 га) 

32. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 32  
(ПП «Агроспецпроект» 1,7941 га) 
33. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Жашківська, 32  
(ПП «Агроспецпроект» 6,6788 га) 

34. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Костогриз О.В.  

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 16.09.2020 № 54-88/VII „Про 

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у спільну сумісну власність громадянам міста 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2020 № 53-35/VII „ Про 

надання дозволу Золотоніській ДЮСШ на розробку проекту земелеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Черкаська, 5  (Золотоніська ДЮСШ) 

37. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.06.2020 № 53-64/VII „Про 

надання дозволу Золотоніській ДЮСШ на розробку проекту земелеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Черкаська, 5 а”(Золотоніська ДЮСШ) 

38. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020 № 54-140/VII 

„Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Шевченка, 63-А ”  

39. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020 № 54-141/VII 

„Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вул. Шевченка, 63-А” 
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40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із нормативно 

грошової оцінки земель м. Золотоноша, с. Згар, селищ Гришківка і Ярки 

41. Про надання повноважень міському голові 

42. Різне 

 

 

 

Секретар ради        Н.О.Сьомак 
 


