
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.06.2021 № 9-1/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 9-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 9-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 45 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток 

до рішення міської ради 

від 22.06.2021 № 9-1/VIII 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 9 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про встановлення місцевих податків і зборів на території Золотоніської 

міської територіальної громади  

3. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Золотоніської міської територіальної громади 

4. Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними 

ділянками на території Золотоніської міської територіальної громади 

5. Про встановлення транспортного податку на території Золотоніської міської 

територіальної громади 

6. Про внесення змін до Програми придбання службового житла в населених 

пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки 

7. Про внесення змін до Програми економічного та соціального  розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2021 рік зі змінами 

8. Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів на 2021 – 2025 роки 

9. Про обмеження реалізації алкогольних напоїв на території Золотоніської 

міської територіальної громади 

10. Про погодження відкриття „Центру вакцинації від COVID-19” КП 

„Золотоніський міський центр ПМСД (СМ)” ЗМР 

11. 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 

12. Про створення комунального підприємства „Золотоніська аптека” 

13. Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної документації по 

КНП ,,Золотоніська багатопрофільна лікарня’’ Золотоніської міської ради 

14. Про внесення змін до рішення від 28.01.2021 № 3-14/VIII „Про 

затвердження кошторису доходів та видатків цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2021 рік” зі змінами 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 02.06.2021  

№8-10/VIII ,,Про прийняття на баланс 29/100 частини  житлового будинку по 

вул.Шевченка,130’’ 

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

громади без проведення аукціону (вул.Театральний проїзд,14) 

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

громади без проведення аукціону (вул. Шевченка,70) 

18. Про надання дозволу на безоплатну передачу комплекту меблів для 

службового кабінету 
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19. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський 

водоканал” 

20. 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 

21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам  

для ведення особистого селянського господарства  

22. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка)  

23. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

24. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва  

25. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність  

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  по вул. Шевченка, 211 а 

27. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та Перехрест Діаною Вадимівною  

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 66 в м. Золотоноша  

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Суворова, 8 б в м. Золотоноша  

30. Про надання дозволу виконавчому комітету  Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок  

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборна, 10 д та передачу в оренду  

32. Про коригування детального плану території по вул. Берези, 28 в  

с. Благодатне  

33. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Благодатне, по вул. Соборна, 77 

34. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Благодатне, по вул. Героїв праці, 73 а 

35. Про затвердження детального плану території частини міста,  

в межах земельної ділянки по вул. Пушкіна, 40 б  

36. Про затвердження детального плану території частини міста,  

в межах земельної ділянки по вул. Баха, 59 б  

37. Про затвердження детального плану території частини с. Хвильово-

Сорочин, в межах  земельної ділянки по вул. Соборна, 123 
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38. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

по вул. Новоселівська, 1 д в м. Золотоноша  

39. Про передачу в оренду земельної ділянки по вул. Набережна, 74 с. 

Коробівка  

40. Про відмову Рибалко Л.М. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для індивідуального садівництва  

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та стартового розміру річної орендної плати для проведення земельних 

торгів з продажу права оренди земельної ділянки по вул. Осіння, 32-В 

42. Про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону  

43. Про затвердження технічних документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та продаж права оренди на 

земельних торгах у формі аукціону  

44. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціону (6 проектів). 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Новоселівська, 60, в оренду, зі зміною цільового призначення 

46. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 
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