
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.07. 2021 № 10-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 10-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 10-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 82 питання згідно з додатком. 

 

 

 

Міський голова       Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від _______ 2021 № ________ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 10 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про затвердження переліку геонімів (назв вулиць) Золотоніської 

територіальної громади у новій редакції 

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

пунктах Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки 

4. 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 

5. Про зміну назви Комунального закладу „Золотоніська дитяча музична 

школа” та затвердження Статуту Комунального закладу „Золотоніська школа 

мистецтв” у новій редакції 

6. Про затвердження освітніх програм Золотоніської школи мистецтв 

7. Про внесення змін до структури та штатної чисельності  Золотоніського 

центру надання соціальних послуг  виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради на 2021 рік 

8. Про внесення змін до програми „Надання соціальної послуги з перевезення 

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

9. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна на баланс районного 

фізкультурно-оздоровчого клубу „Колос” 

10. Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 6 місяців 2021 року 

11. 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 

12. Про розгляд депутатського звернення депутата Гіщіної О.М. щодо 

забезпечення онлайн-трансляцій сесій міської ради 

13. Про взяття матеріальних цінностей на баланс виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

14. Про проведення огляду-конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору 

Золотоніської територіальної громади 

15. Про затвердження статуту КП ,,Міський водоканал’’ у новій редакції 

16. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський 

водоканал” 

17. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів КП 

„Міський водоканал” 

18. Про надання в оперативне управління КП „Міський водоканал” земельних 

ділянок під існуючим водозабором 

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

громади без проведення аукціону (вул. Лікарняна,2) 
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20. Про продовження договору оренди на нерухоме майно без проведення 

аукціону (ФОП Богатир І.Г.) 

21. Про передачу в оренду будинку культури с.Щербинівка без проведення 

аукціону 

22. Про надання дозволу на безоплатну передачу комплекту меблів для 

службового кабінету 

23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам  

для ведення особистого селянського господарства 

24. 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)  

25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам  

для індивідуального садівництва  

26.  Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

27. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Свободи, 2 а в с. Благодатне 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок на площі Свободи в с. Благодатне 

30.  Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Перемоги, 11 а в с. Щербинівка  

31. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Черкаська, 5 б в м. Золотоноша 

32. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Нечуя-Левицького, 11 в м. Золотоноша 

33. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. 23 Вересня, 27 в м. Золотоноша  

34. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 130 в м. Золотоноша 
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35. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки по вул. Набережна, 72 в с. Коробівка 

36. 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 

37. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Гагаріна, 29, в м. Золотоноша. 

38. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Франка, 3, в м. Золотоноша. 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

нормативної грошової оцінки земель с. Кропивна, с. Щербинівка, с. Маліївка. 

40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

41.  Про надання дозволу ПАТ „Черкасиобленерго” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду  

42.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки ТОВ „ТРІ МЕНДЖМЕНТ” 

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  

44.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка) 

45. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. 

46. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва 

47. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність 

48. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність (для ОСГ) 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною цільового призначення гр. Слюсару В.М. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною цільового призначення гр. Литвину В.Ф. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в с. Щербинівка, в оренду  

52.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ПрАТ „Київстар”  

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Півня, 4в м. Золотоноша 
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54. Про затвердження детального плану території земельної ділянки що 

перебуває в оренді ТОВ „Дніпро Моторс” - зняте 

55. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Благодатне, по пров. Польовий, 17 

56.  Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Обухова, 66 А  

57.  Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

ОСТ „Славутич”  

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

земельною ділянкою № 48 та № 52 в с. Коробівка  

59.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2021№ 7-69/VIIІ  

„Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки по вул. 

Чкалова, 8”  

60.  Про внесення змін до рішення міської ради від 02.06.2021 № 8-23/VIІI 

„Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам ”  

61. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку  

62. Про передачу в оренду земельної ділянки в с. Коробівка  

ПрАТ „Золотоніська парфюмерно-косметична фабрика”  

63.  Про включення до переліку земельної ділянки, право оренди якої 

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону),  

в с. Благодатне 

64.  Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в  

м. Золотоноша, вул. Новоселівська, 60  

65. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул. Миколаївська, 17а в м. Золотоноша  

66. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

та продаж права оренди на земельних торгах у формі аукціону 

67. Про надання згоди на укладення договору суперфіцію земельної ділянки 

68. Про відмову Полозун Т.С. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва.  

69. Про відмову Білій Л.Я. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва  

70. Про відмову Шульзі С.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для ведення особистого селянського господарства 

71.  Про відмову Чорненку Є.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

72. Про відмову Чорненку В.М. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

73. Про відмову Чорненко Т.С. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 
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74. Про відмову Чорненко Н.М. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

75. Про відмову Дядюшенку А.М. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

76. Про відмову Батир Л.М. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва 

77. Про відмову Черкаській обласній спілці споживчих товариств у наданні 

земельної ділянки по вул. Обухова, 3-а, в оренду 

78. Про відмову Золотоніській міжрайонній оптово-торговій базі Черкаської 

облспоживспілки у наданні земельної ділянки по вул. Обухова, 3-а, в оренду 

79. Про відмову Золотоніській міжрайонній оптово-торговій базі Черкаської 

облспоживспілки у наданні земельної ділянки по вул. Обухова, 3-б, в оренду  

80. Про відмову у зменшенні розміру орендної плати 

ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШИН ЮКРЕЙН ЛТД»  

81. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельноїділянки 

82. Про встановлення меж зон санітарної охорони Домантівського водозабору 

КП „Міський водоканал” 

83. Про представництво у Всеукраїнській асоціації громад 

84. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 
 


