
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19.10. 2021 № 13-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 13-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 13-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 74 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 19.10. 2021 № 13-1/VІІІ 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 13 сесії 

VIІІ скликання. 

2. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 27.07.2021  

№10-2/VІІІ „Про затвердження переліку геонімів (назв вулиць) Золотоніської 

територіальної громади у новій редакції 

3. Про внесення змін до рішення від 20.06.2017 №24-7/VII „Про організацію та 

проведення конкурсу з вибору керуючої компанії Індустріального парку 

„Золотоноша” 

4. Про дострокове припинення договору „Про створення та функціонування 

Індустріального парку „Золотоноша” від 21.12.2019 

5. Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів на 2021 – 2025 роки зі змінами 

6. Про надання дозволу на списання основних засобів  

7. 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 

8. Про надання дозволу відділу освіти на демонтаж та списання основних 

засобів 

9. Про внесення змін до структури та штатної чисельності Золотоніського 

центру надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради 

10. Про внесення змін до Положення про Золотоніський міський центр надання 

соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

11. Про визначення балансоутримача сміттєзвалищ 

12. Про надання дозволу на припинення договору оренди комунального майна 

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

водоканал” 

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

громади без проведення аукціону по вул.Благовіщенська, 2, м.Золотоноша 

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

для розміщення технічних засобів телекомунікаційного обладнання 

(вул.Шевченка, 70, м.Золотоноша) 

16. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(вул.Шевченка,70 м.Золотоноша) 

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

для розміщення технічних засобів телекомунікаційного обладнання  ПрАТ 

,,Київстар’’ (вул.Благовіщенська, 87,м.Золотоноша) 

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

для розміщення технічних засобів телекомунікаційного обладнання ТОВ 

,,Лайфселл’’  (вул.Благовіщенська, 87, м.Золотоноша) 
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19. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність вартості 

виконаних робіт по об’єкту ,,Капітальний ремонт вхідної групи приймального 

відділення і фасадів будівлі лікувального корпусу КНП,,Золотоніська районна 

багатопрофільна лікарня’’ Золотоніської районної ради по вул.Лікарняна, 2 

м.Золотоноша Черкаської області’’ 

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

громади без проведення аукціону по вул.Інящова,6, с.Коробівка 

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

громади без проведення аукціону (вул.Перемоги, 13, с.Щербинівка) 

22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 

24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для індивідуального 

садівництва 

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 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 поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Згарська, 40, с. Згар, м. Золотоноша  

28. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки в с. Деньги 

29. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок 

30. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Кедина Гора 

31. 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 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

індивідуального садівництва 

33. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва 
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34. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва 

35. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

36. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянки безоплатно у спільну сумісну власність 

37. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка) 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ТОВ „Гранекс-Черкаси” 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в с. Благодатне, площа Свободи 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в адміністративних межах Золотоніської 

міської ради 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

із зміною цільового призначення ТОВ „ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ” 

43. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Барабашівська, 8 

44. Про розробку детального плану території  що межує із земельною ділянкою              

в с. Кедина Гора, по вул. Рибацькій, 30 

45. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки за 

межами с. Благодатне, на 871 км Одеської залізниці 

46. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки що 

перебуває в оренді ТОВ „Дніпро Моторс” 

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

межах земельної ділянки по вул. Замкова, 47. 

48. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м.  

Золотоноша, вул. Черкаська, 1 

49. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. 

Золотоноша, вул. Шевченка, 169 

50. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в м. 

Золотоноша, вул. Черкаська, 6 

51. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ткаченко М.П. в с. Коробівка в оренду  

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Єрмак Л.В. в с. Коробівка, по вул. Набережна, 66 в оренду 

54. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. Євгена 

Півня, 8 
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55. Про передачу ТОВ „Еталон-2009” земельних ділянок в оренду 

56. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. Шевченка, 

9-в 

57. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Коробівською сільською радою та ТОВ „Звіроплемгосп „Еліта” 

58. Про заміну сторони в чинному договорі оренди земельної ділянки по вул. 

Лісова, 29 

59. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки із державної власності у 

комунальну власність Золотоніської міської ради 

60. 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 

61. Про внесення змін до рішення міської ради від 31.08.2021 № 12-67/VIІI 

„Про внесення змін до рішення міської ради від 23.03.2021 № 5-58/VIІI 

„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” 

62. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 № 41-125/VІІ 

,,Про надання дозволу ПП ,,Юридична компанія Феміда” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                    

вул. Обухова, 48 В” 

63. Про відмову Поліщуку С.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

64. Про відмову Юркевичу Р.Ю. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва 

65. Про відмову Юркевичу Р.Ю. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

66. Про відмову Куценко О.І. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для ведення особистого селянського господарства  

67. Про відмову Даценку А.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

68. Про відмову Приходько В.І. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  

у власність для ведення особистого селянського господарства  

69. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2021№10-45/VІІІ „Про 

затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

70. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Коробівською сільською радою та ВАТ „Торговий дім „Драбівагропостач” 
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71. Різне 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


