
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 15.04. 2022 № 18-17/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

четвертого пленарного засідання 18-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 четвертого пленарного засідання 18-ї сесії 

Золотоніської міської ради VIІІ скликання у кількості 20 питань згідно з 

додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 15.04. 2022 № 18-17/VІІІ 

 
 

1. Про затвердження порядку денного четвертого пленарного засідання  

18 сесії VIІІ скликання 

2.  Про затвердження звіту про виконання Програми соціально-

економічного розвитку Золотоніської територіальної громади 2021 рік 

3.  Про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності структурними підрозділами виконавчого комітету Золотоніської 

міської ради за 2021 рік 

4. Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на 

послуги з централізованого водопостачання та централізованого 

водовідведення, послуги з поводження з побутовими відходами по 

КП „Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної громади 

у 2022 році 

5. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва Золотоніської територіальної громади на 2021-2022 роки 

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

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

2022 рік” зі змінами 

7. Про надання дозволу на безоплатну передачу бензину з балансу 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

8. Про затвердження Програми приватизації об’єктів права комунального 

майна територіальної громади на 2022-2026роки 

9. Про внесення змін до Положення про оренду майна Золотоніської 

міської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна  

10. Про передачу на баланс ОСББ „Новоселівська, 11” житлового будинку  

№ 11 по вул. Новоселівська 

11. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки та надання 

дозволу на продаж  нежитлових приміщень по вул.Семенівська,86 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів 

ПП „Базес плюс” 

13. Про безоплатне прийняття основних засобів на баланс 

КНП ,,Золотоніська багатопрофільна лікарня’’ 

14. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів 

ПП ,,КФ Дорбуд” 

15. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів 

ПрАТ „Золотоношарембуд” 

16. Про надання дозволу на розробку генерального плану м. Золотоноша. 

17. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Деньги, по вул. Польова, 1 

18. Про розробку детального плану території прилеглої до вул. Шевченка, 

161 в м. Золотоноша 
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19. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 16-76/VIIІ 

„Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки” 

20. Про затвердження проекту землеустрою  щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки ПП „Надія” 

21. Різне 

 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 

 

 

 
 


