
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 29.12. 2021 № 16-78/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

другого 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 другого пленарного засідання 16-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 22 питань згідно з 

додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 29.12. 2021 № 16-78/VІІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного другого пленарного засідання 16 сесії 

VIІІ скликання 

2. 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 

3. Про затвердження статуту КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” 

Золотоніської міської ради у новій редакції 

4. Про затвердження статуту КП „Міський водоканал” у новій редакції 

5. Про передачу в оренду об’єкта комунальної власності територіальної громади 

без проведення аукціону  

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

громади без проведення аукціону  

7. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність інклюзивного 

майданчика для дітей з особливими потребами по вул.Черкаська, 5а, 

м.Золотоноша 

8. Про надання дозволу на безоплатну передачу обладнання клініко-

діагностичних лабораторій  

9. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства  

10. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для індивідуального 

садівництва  

11.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки ПП „Надія”  

12. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в м. Золотоноша, 

вул. Незалежності, 37-а  

13. Про надання дозволу КП „Золотоніський міський ринок” на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  

14. 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  

15. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва  

16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 
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17. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, (присадибна ділянка)  

18. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ФГ „Марія - Агро”  

19. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша,  

вул. Шевченка, 167 

20. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.04.2021 № 7-31/VIIІ „Про 

надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства ”  

21. Про затвердження структури та штатної чисельності Золотоніського центру 

надання соціальних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради на 

2022 рік 

22. Про затвердження детального плану території земельної ділянки, що 

перебуває в оренді ТОВ „Дніпро - Моторс” 

23. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


