
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 01.02. 2022 № 17-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 17-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 17-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 64 питання згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 01.02. 2022 № 17-1/VІІІ 

 

 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 17 сесії 

VIІІ скликання 
2. Про затвердження Програми „Про підтримку Золотоніського батальйону 
територіальної оборони в/ч А7323 на 2022 - 2025 роки” 

3. Про стан захисних споруд у Золотоніській міській територіальній громаді  

4. Про затвердження програми „Поліцейський офіцер громади” Золотоніської 

міської територіальної громади на 2022–2025 роки 

5. Про звіт про виконання бюджету Золотоніської міської територіальної 

громади за 2021 рік 

6. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Золотоніської міської 

ради від 21.03.2012 № 16-3/VI „Про затвердження Правил торгівлі у 

м. Золотоноша” 

7. Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального 

підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги (сімейної медицини)” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки 

8. Про затвердження Програми повного та часткового забезпечення службовим 

та іншим житлом спеціалістів дефіцитних професій у Золотоніській 

територіальній громаді на 2022 – 2025 роки 

9. Про продовження терміну дії міської Програми підтримки 

військовослужбовців військової служби, які зараховані для проходження 

служби за контрактом, у 2021році 

10. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік 

11. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-4/VІІІ „Про 

затвердження Програми щодо виділення коштів для забезпечення виконання 

депутатських повноважень та порядок їх використання на 2022 рік” 

12. Про внесення змін до Програми міжнародного співробітництва на 

2021-2025 роки 

13. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність об’єкта 

,,Реконструкція незавершеної будівництвом будівлі критого басейну гімназії 

імені С.Д.Скляренка по вулиці Черкаській, 54 в м.Золотоноша Черкаської 

області’’ 

14. Про передачу в оперативне управління теплогенераторної 

15. Про затвердження Статуту Комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центр” Золотоніської міської ради Черкаської області в новій редакції 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

№ 16-22/VIІІ „Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 

2022 рік”  

17. Про виконання плану роботи міської ради за 2021 рік 

18. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів ПП ,,Базис плюс” 
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19. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів 

ПрАТ „Золотоношарембуд” 

20. Про надання дозволу на списання основних засобів  

21. Про надання згоди на прийняття понесених витрат на капітальні ремонти по 

вулицях комунальної власності м. Золотоноша 

22. Про передачу в оперативне управління котельні ЗДО ,,Берізка’’ 

с.Благодатне 

23. Про передачу в оперативне управління КП ,,Міський водоканал’’ земельної 

ділянки під існуючими очисними спорудами 

24. Про безоплатне прийняття в комунальну власність громади дитячого 

ігрового майданчика 

25. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади 

(частина поліклінічного відділення КНП ЗБЛ) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Садовий проїзд,10, м.Золотоноша) 

27. Про прийняття на баланс об’єктів житлової нерухомості 

28. Про надання дозволу на припинення договору оренди комунального майна  

29. Про внесення змін до Положення про порядок користування гуртожитками 

та Порядку нарахування плати за житлово-комунальні послуги в гуртожитках 

міста Золотоноша  

30. Про затвердження кошторису доходів та видатків цільового фонду охорони 

навколишнього природного середовища на 2022 рік 

31. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства  

32. Про розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

безоплатно у власність громадянам для індивідуального садівництва 

33. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства за межами с. Благодатне 

34. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок безоплатно у власність громадянам 

35. Про надання дозволу ПП „Землемір” на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами с. Коробівка 

36. Про надання дозволу ОСББ „НОВОСЕЛІВСЬКА 11” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

37. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки 

38. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. Шевченка 72-а в м. Золотоноша 

39. Про надання дозволу ОСББ „ФРАНКА 1 Б” на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу чи об’єднання земельної ділянки  

40. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Коробівка, 

вул. Центральна, 156 

41. 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 

42. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для індивідуального садівництва 

43. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства.  

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 технічних документацій із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок в м. Золотоноша 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни цільового призначення ГО „ФУНДАЦІЯ ШЕПЕРДЗ УКРАЇНА - 

США” 

47. Про передачу в оренду земельної ділянки в с. Щербинівка, 

вул. Перемоги, 11 а  

48. Про передачу в оренду земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. Галини 

Лисенко, 20 

49. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Марченко Л.Ф. 

50. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та Восколовичем В.В. 

51. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та Драбівським колективним підприємством 

„Агропромбуд” 

52. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в с. Кедина Гора 

шляхом укладення нового 

53. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в 

м. Золотоноша, вул. Гоголя, 15 

54. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки за межами  

с. Коробівка 

55. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку 

56. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Незалежності, 28 

57. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Деньги, по вул. Центральна, 49 

58. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Кедина Гора, по вул. Курортна, 13  

59. Про включення до переліку земельної ділянки в м. Золотоноша,  

вул. Соборна для продажу права оренди на конкурентних засадах (на земельних 

торгах у формі електронного аукціону) 



 5 

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

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) 

61. Про включення до переліку земельної ділянки в м. Золотоноша,  

вул. Обухова для продажу права оренди на конкурентних засадах (на 

земельних торгах у формі електронного аукціону) 

62. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-64/VІІІ  

,,Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по 

вул. Черкаська, 1 в м. Золотоноша” 

63. Про розгляд депутатського запиту депутата міської ради Поліщука О.С. 

64. Про внесення змін до „Програми реформування і розвитку житлово- 

комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 

2023 роки” 

65. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 
 


