
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2020 № 2-49/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

другого пленарного засідання 2-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 другого пленарного засідання 2-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 45 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 22.12.2020 № 2-49/VIII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного другого пленарного засідання 2 сесії 

VIІІ скликання 

2. 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 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 № 50-2/VIІ „Про 

сільський бюджет с. Благодатне 2020 рік”  

4. Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.12.2019 № 48-1/VIІ 

„Про сільський бюджет с. Кропивна 2020 рік”  

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019 № 59-12/VIІ 

„Про сільський бюджет на 2020 рік” (с. Деньги) 

6. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради  від 17.12.2019 № 53-1/VII 

/2019 „Про сільський бюджет села Коробівка на 2020 рік” 

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 17.12.2019 № 32-12/VIІ 

„Про сільський бюджет с. Крупське 2020 рік”  

8. Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 

2021 рік 

9. Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів на 2021 рік 

10. Про умови оплати праці міського голови у 2021 році 

11. Про внесення змін до міської цільової програми „Призовна дільниця” на 

2020-2022 роки 

12. Про внесення змін до Програми висвітлення діяльності Золотоніської 

міської ради та її виконавчих органів друкованим засобом інформації - 

редакцією газети „Златокрай” на 2018-2022 роки 

13. Про затвердження Програми щодо відшкодування енергоносіїв КНП 

„Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” 

14. Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік 

(23565000000) 

15. Про створення комісії для знищення печаток та штампів 

16. Про затвердження Положення про управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

17. Про затвердження Положення про фінансове управління виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

18. Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

19. Про затвердження Положення про управління архітектури, регулювання 

забудови та земельних відносин виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради 

20. Про затвердження Положення про відділ прогнозування та розвитку 

громади виконавчого комітету Золотоніської міської ради  
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21. Про затвердження Положення про відділ освіти виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

22. Про затвердження Положення про відділ організаційного забезпечення, 

контролю та кадрової роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

23. Про затвердження Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

24. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру 

виборців виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

25. Про затвердження Положення про архівний відділ виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

26. Про затвердження Положення про відділ „Центр надання адміністративних 

послуг” виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

27. Про затвердження Положення про відділ культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

28. Про затвердження Положення про службу у справах дітей, сім’ї, молоді та 

спорту виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

29. Про затвердження Положення про юридичний відділ виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

30. Про затвердження Положення про відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету Золотоніської міської ради  

31. Про затвердження Положення про відділ зв’язків з громадою виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

32. Про затвердження Положення про Золотоніський центр надання соціальних 

послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

33. Про затвердження структури та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради на 

2021 рік 

34. Про введення додаткових штатних одиниць у відділ культури 

35. Про введення додаткових штатних одиниць у відділ освіти 

36. Про затвердження плану роботи міської ради на 2021 рік 

37. Про затвердження статуту КП „Міський водоканал” у новій редакції 

38. Про надання дозволу громадянам 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)  

39. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка)  

40. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність громадянам.  

41. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки по 

вул. Шевченка, 13. 

42. Про розробку детального плану території частини с. Благодатне в межах 

земельної ділянки по вул. Левка Семеренка, 41 
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43. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2020 № 1-28/VIIІ 

„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”  

44. Про затвердження детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Мічуріна, обмеженої вул. Степовою та 

вул. 23 Вересня  

45. Про прийняття закладів освіти у комунальну власність 

46. Різне 

 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 
 


