
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.01. 2021 № 3-9/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

другого пленарного засідання 3-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 3-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 48 питань (додається). 

 

 

 

Міський голова         В.О.Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Левченко 23809 
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Додаток до рішення міської ради 

від 28.01.2021 № 3-9/VІІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного другого пленарного засідання 3 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про звіт про виконання міського бюджету за 2020 рік 

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 № 2-62/VIІІ 

„Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік” 
(2356500000)  

4. Про внесення змін до граничних сум витрат на придбання автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, придбання і утримання мобільних 

телефонів, комп’ютерів виконавчим органом місцевого самоврядування, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету 

5. Про надання дозволу на створення Товариства з обмеженою 

відповідальністю ,,Золотоніський завод з переробки відходів” 

6. Про затвердження кошторису доходів та видатків цільового фонду 

охорони навколишнього природного середовища на 2021 рік 

7. Про затвердження Положення про цільовий фонд  

8. Про органи самоорганізації населення в Золотоніській територіальній 

громаді 

9. Про внесення змін до Положення про фінансове управління виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

10. Про внесення змін до Положення про відділ культури виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

11. Про затвердження місцевої Програми „Екстрена медична допомога” на 

2021-2025 роки 

12. Про внесення змін до Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю 

та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2019 – 

2021 роки 

13. Про затвердження програми „Шкільний автобус” на 2021-2025 роки 

14. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки ветеранів  війни і 

праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників 

операції Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

Золотоніської міської територіальної громади „Турбота” на 2021 рік  

15. Про зміну назв сільських будинків культури, сільських клубів, музеїв та 

бібліотек 

16. Про прийняття майна у комунальну власність 

17. Про передачу в оперативне управління теплогенераторної 

18. Про прийняття транспортних засобів (шкільних автобусів) у комунальну 

власність 

19. Про прийняття на баланс ,,Комплекс ігровий дитячий КВ 3-2’’ 

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

21. Про надання дозволу громадянам на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
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(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам міста  

23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам  

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для будівництва і обслуговування 

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

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність громадянам 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Струнківська, 105 Б  

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  по вул. Євгена Півня, 4  

29. Про надання дозволу ЖБК „Металіст” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки 

по вул. Євгена Півня, 4  

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для будівництва індивідуального гаражу по вул. 

Садовий проїзд, 13-б 

31. Про передачу у постійне користування Білоцерківському національному  

аграрному університету земельної ділянки по вул. Садовий проїзд, 1  

32. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. Лікарняна, 2 

шляхом укладення нового 

33. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку по 

вул. Згарська, 28   

34. Про розробку детального плану території частини с. Коробівка в межах 

земельної ділянки по вул. Центральна,15 

35. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку по 

вул. Обухова, 20 

36. Про розробку детального плану території прилеглої до земельної ділянки  

по вул. Заводська, 4б   

37. .Про розробку детального плану території прилеглої до земельної ділянки 

по вул. Франка, 42 в с. Благодатне 

38. Про коригування детального плану території частини міста в межах 

земельної ділянки по вул. Обухова, обмеженої вул. Новоселівська та 

вул. Садовий проїзд 

39. Про затвердження Положення про порядок проведення земельних торгів 

(аукціонів) на території Золотоніської міської ради 

40. Про встановлення терміну для оформлення права власності на земельні 

ділянки 
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41. Про надання дозволу ТОВ «Гранекс-Черкаси» на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) в с. Деньги, 

вул. Центральна, 106-а 

42. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в 

адміністративних межах Золотоніської міської ради, за межами с. Деньги 

шляхом укладення нового 

43. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Коробівською сільською радою та гр. Сизько Б.Б. 

44. Про передачу в оренду земельної ділянки в с. Коробівка, 

вул. Набережна,92 

45. Про включення об’єктів комунальної власності до Переліку першого типу 

46. Про внесення змін до „Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки 

47. Про укладення договору про надання юридичних послуг 

48. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

в с. Кедина Гора, вул.Курортна, б/н 

49. Різне 

 

 

Секретар ради         Н.О.Сьомак 
 


