
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 22.12.2021 № 16-1/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 16-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 16-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 77 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 22.12.2021 № 16-1/VIII 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 16 сесії 

VIІІ скликання. 

2. Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки 

3. Про затвердження протоколу конкурсної комісії з вибору керуючої компанії  

Індустріального парку „Золотоноша” 

4. Про затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення 

виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2022 рік 

5. Про внесення змін до комплексної програми функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

Золотоніської територіальної громади на 2021–2025 роки 

6. Про затвердження програми запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і територій 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022 – 2025 роки 

7. Про внесення змін до Програми щодо відшкодування енергоносіїв та 

розвитку матеріально-технічної бази КНП „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” на 2021 рік 

8. Про структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих 

органів на 2022 рік 

9. Про умови оплати праці секретаря міської ради у 2022 році 

10. Про внесення змін до комплексної міської цільової Програми для пільгових 

категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 

2025 роки зі змінами 

11. Про внесення змін до Програми надання пільгових довготермінових 

кредитів учасникам антитерористичної операції/операції об’єднаних сил і 

бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності та 

державного суверенітету на Сході України та членам їх родин на будівництво 

та придбання житла на території Золотоніської міської територіальної громади 

у 2021 – 2025 роках  

12. Про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, 

осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції 

Об’єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей 

Золотоніської  міської територіальної громади  „Турбота” на 2022 рік 

13. Про внесення змін до програми розвитку первинної медико-санітарної 

допомоги на 2021 -2025 роки зі змінами 

14. Про затвердження Програми забезпечення хворих осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами на 2022-

2024 роки 
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15. Про затвердження Програми соціально-правового захисту дітей, 

забезпечення умов для дотримання державних гарантій і конституційних прав 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на період до 2026 

року  

16. Про затвердження Положення про стимулювання провідних спортсменів 

та їх тренерів  

17. Про надання дозволу секретарю ради на укладення договорів про 

співробітництво з територіальними громадами у сфері реалізації соціальних 

послуг 

18. Про надання дозволу на передачу майна Ліплявській сільській раді 

Черкаської області 

19. 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 

20. Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку  

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік 

21. Про затвердження Стратегії розвитку Золотоніської територіальної 

громади на 2022-2027 роки 

22. Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2022 рік 

(23565000000) 

23. Про внесення змін до Регламенту Золотоніської міської ради 

24. Про затвердження плану роботи міської ради на 2022 рік 

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

громади без проведення аукціону (вул.Центральна,121, с.Деньги) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Паркова,2, м.Золотоноша) 

27. Про продовження договору оренди без проведення аукціону по 

вул.Садовий проїзд,7, м.Золотоноша 

28. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(частина поліклінічного відділення ЗБЛ) 

29. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ПП КФ 

,,Дорбуд” 

30. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів  

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2021 № 13-13/VIII 

,,Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП ,,Міський 

водоканал’’ 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.11.2021 № 15-15/VIII 

,,Про передачу в оренду об’єкта комунальної власності територіальної громади 

без проведення аукціону (вул.Новоселівська, 2)’’  

33. Про надання дозволу на продаж нежитлового приміщення по  

вул. Перемоги,11а, с.Щербинівка 

34. Про надання дозволу на списання основних засобів 

35. Про надання дозволу на списання основних засобів (автомобіль ГАЗ – 

310231) 

36. Про надання дозволу на списання проектно-кошторисної документації  
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37. Про використання об’єктів комунальної власності територіальної громади 

38. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

39. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

40. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства 

41. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для індивідуального 

садівництва  

42. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

44. Про надання дозволу Савченку О.В. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

45. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу чи 

об’єднання земельної ділянки в с. Комарівка 

46.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Білик Г.М. 

47. 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 

48. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва 

49. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства  

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки 

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

Благовіщенська, 60-А  

52. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради 

на виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки ” 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПП „Юридична компанія - Феміда” по вул. Обухова 48 В, м. 

Золотоноша 
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54. Про поновлення договору оренди з ТОВ «Комунсервіс» земельної 

ділянки по вул. Семенівська, 84 шляхом укладення нового 

55. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку 

56. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 

57.  Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Обухова, 60 А  

58. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Шевченка обмеженої вул. Черкаська та  

р. Золотоношка 

59. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Кедина Гора, по вул. Курортна, 37 

60. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Менделєєва, 16 

61.  Про затвердження коригування детального плану території по вул. 

Берези, 28 в с. Благодатне  

62. Про затвердження детального плану території  земельної ділянки, що 

перебуває в оренді ТОВ „Дніпро - Моторс” 

63. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

по вул. Шевченка, 169 в м. Золотоноша 

64. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

по вул. Черкаська, 1 в м. Золотоноша  

65. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки  

66. Про відмову Ковальчуку С.В. у наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

67. Про відмову Киряченку С.Г. у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

індивідуального садівництва  

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки , включеної до переліку земельних ділянок для 

підготовки лотів до продажу права оренди на них на земельних торгах у формі 

аукціону 

71. Про утворення старостинських округів 

72. Про затвердження символіки Деньгівського старостинського округу 

73. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна Новодмитрівській 

сільській раді 

74. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель 
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75. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки безоплатно у власність Караванському О.Б.  

76. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки 

77. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для індивідуального садівництва 

78. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


