
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.12. 2020 № 2-94/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

третього 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 третього пленарного засідання 2-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 20 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 28.12. 2020 № 2-94/VIII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного третього пленарного засідання 2 сесії 

VIІІ скликання 

2. 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 зі змінами  

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 22.12.2020 

№ 2-57/VIІІ „Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її 

виконавчих органів на 2021 рік” 

5. Про прийняття у комунальну власність Золотоніської міської ради  

6. Про зміну назви та затвердження Статуту 

7. Про прийняття майна КЗ „Золотоніський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Золотоніської районної ради” у комунальну власність  

8. Про зміну назви та затвердження Статуту Крупського навчально-виховного 

комплексу  „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти” 

Золотоніської міської ради Черкаської області 

9. Про зміну назви та затвердження Статуту Благодатнівського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) „Берізка” Золотоніської міської ради Черкаської 

області  

10. Про зміну назви та затвердження Статуту Денгівського навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 

Золотоніської міської ради Черкаської області 

11. Про зміну назви та затвердження Статуту Благодатнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Г.П.Берези Золотоніської міської 

ради Черкаської області 

12. Про зміну назви та затвердження Статуту Коробівського навчально-

виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної 

освіти” Золотоніської міської ради Черкаської області 

13. Про зміну назви та затвердження Статуту Кропивнянського закладу 

дошкільної освіти  (ясла-садок) „Струмок” Золотоніської міської ради  

Черкаської області 

14. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти ( ясла-садок) „Ялинка” Золотоніської міської ради Черкаської 

області 

15. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніський заклад дошкільної 

освіти  (ясла-садок) „Струмочок” Золотоніської міської ради Черкаської області 

16. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) „Сонечко” Золотоніської міської ради 

Черкаської області  
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17. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу „Ромашка” Золотоніської 

міської ради Черкаської області 

18. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) „Калинка” Золотоніської міської ради 

Черкаської області  

19. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) „Веселка” Золотоніської міської ради Черкаської 

області 

20. Про зміну назви та затвердження Статуту Золотоніського закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) „Берізка” Золотоніської міської радиЧеркаської 

області 

21. Різне 

 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 
 


