
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 30.11.2021 № 15-1/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 15-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 15-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 79 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 30.11.2021 № 15-1/VIII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 15 сесії 

VIІІ скликання. 

2. Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року 

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 надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей  на 

баланс КП „Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)” Золотоніської міської 

ради  

5. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської 

молоді на 2022-2026 роки 

6. Про затвердження програми ,,Молодь Золотоніської громади на 2022-2026 

роки” 

7. Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту та 

функціонування спортивних споруд Золотоніської територіальної громади  на 

2022-2026 роки 

8. 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 

9. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2020 № 1-23/VІІІ „Про 

утворення виконавчого комітету Золотоніської міської ради, затвердження його 

персонального складу” 

10. Про скасування рішення виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

від 08.02.2021 № 53 „Про видачу ордеру на службову однокімнатну квартиру” 

11. Про надання дозволу на укладення договору доступу до об’єкта 

будівництва для розміщення технічних засобів телекомунікаційного обладнання 

ПрАТ ,,ВФ Україна’’ (вул.Шевченка, 156, м.Золотоноша) 

12. Про продовження договору оренди на нерухоме майно з проведенням 

аукціону (ФОП Борис Т.П.) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Шевченка,70) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Садовий проїзд,7) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Новоселівська, 2) 

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

громади без проведення аукціону (вул. Перемоги,13, с. Щербинівка) 
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17. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

по вул. Лікарняна,1 с.Кропивна 

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

постачання природного газу 

19. Про надання дозволу на безоплатну передачу артскважини з водогоном КП 

„Міський водоканал 

20. Про надання дозволу на припинення договору оренди комунального 

майна  

21. Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства 

основних засобів (вул.Гришківка,25, м.Золотоноша) 

22. Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства 

основних засобів (вул.Шепелівська, 14д, м.Золотоноша) 

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 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 ТОВ „МАКЛАУТ-ЧС” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

27.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Ковальчуку І.Т.  

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Овсєєнко К.М.  

29. Про надання дозволу ДП „Золотоніське лісове господарство”, на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

30. Про надання дозволу комунальному підприємству ,,Золотоніський міський 

ринок” на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування в м. Золотоноша, вул. Монастирська  

31. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання 

земельної ділянки по вул. Ринкова, 40, м. Золотоноша  

32. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

33. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
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34. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

35. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

36. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

37. 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 

38. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва - зняте 

39. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність зі зміною цільового призначення гр. Кондратюк В.О. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення ГО „Фундація Шепердз Україна-

США”  

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка)  

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Кутявіна О.І. в с. Благодатне, по вул. Соборна, 1Г  

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки в с. Щербинівка, вул. Перемоги, 11 а 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ТОВ „МАКЛАУТ-ЧС” по вул. Наталії Ужвій, с. Крупське 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ТОВ „МАКЛАУТ-ЧС” по вул. Шкільна, с. Кропивна 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду ПАТ „Черкасиобленерго” в м. Золотоноша, вул. Жашківська  

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Безноску В.І. 

49. Про передачу в оренду земельної ділянки Андрієнко О.І.  

50. Про передачу в оренду земельної ділянки за межами с. Благодатне ТОВ 

„ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ” 

51. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  
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52. Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на  які 

виставляється на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди на 

них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону) 

53. Про включення до переліку земельних ділянок, право оренди на  які 

виставляється на земельні торги окремими лотами та продаж права оренди на 

них на конкурентних засадах (на земельних торгах у формі електронного 

аукціону) 

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

Золотоноша, вул. Грибоєдова, 2а  

55. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

по вул. Черкаська, 6 в м. Золотоноша  

56. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Кондратьєвим С.В.  

57. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

по вул. Обухова, 3-П в м. Золотоноша 

58. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки, яка 

розташована в с. Благодатне, вул. Визволення, поблизу буд. № 70 

59. Про розробку детального плану частини території прилеглої до земельної 

ділянки по вул. Шевченка,166 та вул. Шевченка,166 а 

60. Про розробку детального плану території в межах  земельної ділянки, яка 

розташована в с. Деньги, вул. Центральна, 127 

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

межах земельної ділянки по вул. Богунського між вул. Осіння та вул. 23 Вересня  

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

межах земельної ділянки по пров. Чкалова, 8  

63. Про підтвердження права постійного користування земельними ділянками 

Золотоніському районному споживчому товариству 

64.  Про припинення права постійного користування земельною ділянкою ПАТ 

„Племінний завод-Дослідне господарства” 

65. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 

66. Про прийняття земельних ділянок приватної форми власності у комунальну 

власність Золотоніської міської ради  

67. Про погодження створення ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення „Золотоніський схил” 

68. Про погодження створення ботанічної пам’ятки природи місцевого 

значення „Балка з ковилою”  

69. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською районною державною адміністрацією та ЗАТ „Київ стар Дж. Ес. 

Ем”  

70. Про поновлення договору оренди з ФГ „Марія-Агро” земельної ділянки по 

вул. Садовського, 4 шляхом укладення нового 

71. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ПАТ „Золотоніське АТП 17112” 
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72. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ТОВ „Гранекс-Черкаси” 

73.  Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

74. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

75. Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва - зняте 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства - зняте 

78. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Золотоніської територіальної громади 

79. Про внесення змін до комплексної цільової Програми для пільгових 

категорій населення на 2021-2025 роки  

80. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


