
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 02.06. 2021 № 8-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 8-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 8-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 69 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23809 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 02.06.2021 № 8-1/VІІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 8 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про надання дозволу Золотоніському міському голові на укладення 

договорів про співробітництво з територіальними громадами у сфері реалізації 

соціальних послуг 

3. 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 

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2020 № 3-8/VІІІ „Про 

ведення штатних одиниць у відділ культури” 

5. Про розподіл примірників тритомника„Автор дивокниг” І.С. Дробного 

6. Про внесення змін до Програми забезпечення ефективним лікуванням хворих 

на орфанні захворювання на 2021 – 2024 роки 

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

громади без проведення аукціону по вул. Благовіщенська,2 

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

громади без проведення аукціону (клуб с. Щербинівка) 

9. Про прийняття на баланс 43/100 частини житлового будинку по 

вул.23 Вересня, 27 

10. Про прийняття на баланс 29/100 частини житлового будинку по 

вул. Шевченка,130 

11. Про надання дозволу на зменшення статутного капіталу КП ,,Міський 

водоканал” 

12. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.03.2021 № 5-27/VIII 

„Про прийняття земельних ділянок комунальної власності населених пунктів, 

що увійшли до складу територіальної громади Золотоніської міської ради у 

комунальну власність Золотоніської міської ради” 

13. Про внесення змін до кошторису доходів та видатків цільового фонду 

охорони навколишнього середовища на 2021 рік 

14. Про продовження договору оренди на нерухоме майно без проведення 

аукціону (ПП ,,БУДАГРО’’) 

15. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(частина котельні с. Благодатне) 

16. Про передачу основних засобів (приміщення колишньої Золотоніської 

станції юних техніків) 

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

громади без проведення аукціону (хореографічний зал школи № 2) 

18. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(теплогенераторна, вул. Театральний проїзд,14) - зняте 
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19. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(котельня, вул. Н.Ужвій,1, с. Благодатне) - зняте 

20. Про надання дозволу на укладення Договору доступу до об’єкта 

будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікаційного обладнання 

(вул.Шевченка, 3, с.Благодатне) 

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

„Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2021 рік” зі 

змінами 

22. 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) 

23. 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) 

24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

25. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

26. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для будівництва і обслуговування 

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

27. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства  

28. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для індивідуального садівництва  

29. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність  

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовий проїзд, 13-б в оренду  

31. Про затвердження протоколу установчих зборів власників великої рогатої 

худоби с. Благодатне 

32. Про затвердження протоколу установчих зборів власників великої рогатої 

худоби с. Благодатне 

33. Про затвердження протоколу установчих зборів власників великої рогатої 

худоби с. Благодатне 

34. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. Обухова, 

41 

35. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та Головком Олегом Валерійовичем  
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36. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ТОВ „Еталон-2009” 

37. Про затвердження детального плану території частини с. Благодатне, в 

межах земельної ділянки по вул. Шевченка, 27  

38. Про затвердження детального плану території частини міста, що прилягає 

до земельної ділянки по вул. Заводська, 4 б  

39. Про затвердження детального плану території частини м. Золотоноша, в 

межах земельної ділянки по вул. Новоселівська, 60 

40. Про надання дозволу Восколовичу В.В. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення в оренду  

41. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Набережна, 68 в с. Коробівка  

42. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в с. Хвильово-Сорочин  

43. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

м. Золотоноша, по вул. Гоголя, 81 

44. Про надання дозволу Ткаченку Р.О. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду  

45. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Замкова, 75 в м. Золотоноша  

46. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Соборна, 7 в м. Золотоноша 

47. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Богодухівська, 1 в м. Золотоноша 

48. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в  

м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 1 д 

49. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в м. Золотоноша, 

вул. Незалежності, 83 а, шляхом укладення нового 

50. Про прийняття у комунальну власність Золотоніської міської ради 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності 

51. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та продажу 

права оренди на земельних торгах у формі аукціону ( 46 проектів) 

52. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку 

53. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.10.2019 № 48-34/VII 

„Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам міста”  

54. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2021№ 7-31/VIIІ 

„Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства ” 

55. Про відмову Мельник Н.П. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

56. Про відмову Заїці Н.Л. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

57. Про відмову Любаненку П.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

58. Про відмову Павленко Л.Г. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

59. Про відмову Колотило Н.А. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

60. Про відмову Сушко Н.О. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

61. Про відмову Судніковій О.О. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

62. Про відмову Охріменку В.А. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

63. Про відмову Охріменку В.А. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для індивідуального дачного будівництва  

64. Про відмову Охріменку В.А. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка) 

65. Про відмову Єсєву В.А. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва. 

66. Про відмову ТОВ «ТД Армоізол» у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється 

67. Про відмову ТОВ «ТД Армоізол» у затвердженні проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється 

68. Про відмову Сушку О.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  
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69. Про погодження отримання кисневих концентраторів КП „Золотоніський 

міський центр ПМСД (СМ)” ЗМР 

70. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
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