
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 23.03. 2021 № 5-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 5-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 пленарного засідання 5-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 97 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23809 

 

 

 

 



 2 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 23.03.2021 № 5-1/VІІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 5 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку міста Золотоноша за 2020 рік 

3. Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради за 2020 рік 

4. Про внесення змін до Програми економічного та соціального  розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік 

5. Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів на 2021 – 2025 роки 

6. Про внесення змін до Програми щодо відшкодування енергоносіїв для 

КНП „Золотоніська районна багатопрофільна лікарня” на 2021 рік 

7. Про порядок надання грошової допомоги громадянам міста за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

8. Про затвердження Програми протидії тероризму на 2021-2025 роки 

9. Про затвердження Програми забезпечення правопорядку та профілактики 

злочинності на 2021–2025 роки 

10. Про затвердження Програми підвищення ефективності забезпечення 

громадського порядку та безпеки в судах, органах та установах системи 

правосуддя на 2021-2025 роки 

11. Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту  

12. 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 територіальної громади „Турбота” на 2021 рік зі змінами 

13. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна на баланс 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

14. Про затвердження програми „Надання соціальної послуги з перевезення 

найбільш вразливих груп населення Золотоніської громади” на 2021-2025 роки 

15. Про затвердження Положення про Золотоніський центр надання 

соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради у новій 

редакції 

16. Про внесення змін до Програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на 2021-2025 роки 
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020  

№ 2-62/VIІІ „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 

рік” 

18. Про надання дозволу КП „Міський водоканал” на укладання договорів 

фінансового лізингу з  ПАТ АБ „УКРГАЗБАНК” 
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19. Про деякі питання оренди комунального майна Золотоніської міської 

ради 

20. Про затвердження Положення про оренду майна Золотоніської міської 

ради  та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна  

21. Про внесення змін до Положення про порядок користування 

гуртожитками та Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в 

гуртожитках міста Золотоноша  

22. Про передачу приміщень АЗПСМ та ФАПів в оперативне управління 

23. Про прийняття КП ,,Комунальник’’ у комунальну власність  

24. Про прийняття в комунальну власність безхазяйного майна 

25. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 

громади Золотоніської міської ради державного майна (світлофорні об’єкти) 

26. Про погодження передачі медичного устаткування на баланс 

комунального некомерційного підприємства ,,Золотоніська багатопрофільна 

лікарня’’ Золотоніської міської ради  

27. Про прийняття земельних ділянок комунальної власності населених 

пунктів, що увійшли до складу територіальної громади Золотоніської міської 

ради, у комунальну власність Золотоніської міської ради 

28. Про надання дозволу на установку телекомунікаційного обладнання 

 4G зв’язку 

29. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ПП „Грін Таун” 

30. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ПрАТ 

„Золотоношарембуд” 

31. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ПП „КФ Дорбуд” 

32. Про передачу транспортних засобів в оперативне управління 

33. Про передачу в оренду об’єкта комунальної власності територіальної 

громади без проведення аукціону 

34. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

35. Про перелік об’єктів комунальної власності,передача яких в оренду в 

2021 році буде здійснена без проведення аукціону 

36. Про перелік об’єктів комунальної власності,передача яких в оренду в 

2021 році буде здійснена з проведенням аукціону 

37. Про затвердження статуту КП „Комунальник” у новій редакції 

38. Про затвердження статуту районного фізкультурно - оздоровчого клубу 

„Колос” у новій редакції 

39. Про звернення щодо Національного природного парку 

„Середньодніпровський” 

40. 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) 

41. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 

(присадибна ділянка)  
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42. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

43. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у спільну сумісну власність громадянам  

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

45. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства 

46. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення  земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність громадянам 

47. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 71 а 

48. Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

СТОВ „Придніпровський край” за межами с. Кропивна шляхом укладення 

нового 

49. Про надання дозволу ОСББ ,,Шевченка, 211А” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Шевченка, 

211 а 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Благовіщенська, 66-а в оренду 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Шевченка, 76 Б та передачу в оренду  

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки та передачу в оренду ТОВ „Еталон-2009” 

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Баха, 29 

54. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Баха, 29 

55. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Обухова, 20 

56. Про надання дозволу ПАТ „Черкасиобленерго” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Богодухівська, 43 

57. Про надання дозволу ПАТ „Черкасиобленерго” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Енергетиків, 4  

58. Про надання дозволу ПАТ „Черкасиобленерго” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Садовий проїзд, 7 а 

59. Про надання дозволу ТОВ „Гранекс-Черкаси” на розробку технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
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60. Про надання дозволу, Дзюбану І.І., Атаманюку М.Г., на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

61. Про розробку детального плану території частини с. Хвильово-Сорочин в 

межах земельної ділянки по вул. Соборна, 123 в 

62. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по 

вул. Грибоєдова, 2а 

63. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по 

вул. Шевченка, обмеженої вул. Новоселівська та вул. Садовий проїзд (не 

пройшло) 

64. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по 

вул. 23-го Вересня - Наталії Ужвій 

65. Про розробку детального плану території по вул. Набережна, обмеженої 

земельною ділянкою №50 та № 96 в с. Коробівка 

66. Про надання дозволу Іванько В.Б. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки в с. Коробівка, 

вул. Набережна, 68 

67. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянки в м. 

Золотоноша, вул. Гришківка, 1а. 

68. Про підтвердження права постійного користування земельними ділянками 

Золотоніському районному споживчому товариству 

69. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки. 

70. Про прийняття у комунальну власність Золотоніської міської ради 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

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

вул. Набережна, 106 

72. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в 

с. Коробівка, вул. Набережна, 92 

73. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.10.2020  

№ 54-132/VII „Про коригування детального плану території частини міста в 

межах земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60 в”  

74. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ПП „Нова Україна”(не пройшло)  

75. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша,  

вул. Визволення, 70-В (зняте) 

76. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021  

№ 3-56/VIIІ „Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки в с. Кедина Гора, вул. Курортна, б/н”  

77. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021 № 3-30/VIIІ 

„Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам” 

78. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2020 № 1-29/VIIІ 

„Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам” 

79. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.01.2021  

№ 3-37/VIIІ „Про надання дозволу ЖБК „Металіст” на розробку технічної 
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документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки по 

вул. Євгена Півня, 4” 

80. Про визнання таким, що втратив чинність п.п. 42 п.1 рішення 

Золотоніської міської ради від 05.05.2018 № 33-57/ VІІ „Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність” 

81. Про визнання таким, що втратив чинність п.п. 20 п.1 рішення 

Золотоніської міської ради від 26.06.2018 № 35-16/ VІІ „Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 

власність” 

82. Про перелік земельних ділянок, право оренди яких пропонується для 

продажу на земельних торгах (у формі аукціону). 

83. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), 

включених до переліку земельних ділянок для підготовки лотів до продажу 

права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону. 

84. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій щодо поділу 

земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок для підготовки 

лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

85. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок зі зміною цільового призначення, включених до 

переліку земельних ділянок для підготовки лотів до продажу права оренди на 

них на земельних торгах у формі аукціону 

86. Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, включених до переліку земельних ділянок для 

підготовки лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі 

аукціону 

87. Про відмову у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ПП „ЮГІС - ФАРМ” 

88. Про відмову у зменшенні розміру орендної плати ТОВ «ОЙЛ 

ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН ЛТД» 

89. Про відмову у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 

90. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

91. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

92. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

93. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва. 

94. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва. 

95. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
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96. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

97. Про відмову у наданні дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 

98. Різне 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 
 


