
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.05. 2022 № 20-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 20-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 20-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 16 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 26.05. 2022 № 20-1/VІІІ 

 

 
 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 20 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про внесення змін до програми запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру, захисту населення і територій 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022–2025 роки 

3. Про внесення змін до програми „Поліцейський офіцер громади” 

Золотоніської міської територіальної громади на 2022–2025 роки 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей з 

балансу виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

5. 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 2022 рік зі змінами 

6. Про внесення змін до порядку надання грошової допомоги за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

7. Про внесення змін до „Програми реформування і розвитку житлово – 

комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 

роки” 

8. Про надання дозволу на безоплатну передачу бензину з балансу виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

9. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки та надання  

дозволу на продаж нежитлових приміщень по вул.Шевченка,3, с.Благодатне 

(зняте з розгляду) 

10. Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства 

основних засобів (вул. Січова,41, м. Золотоноша) 

11. Про передачу на баланс управлінню житлово-комунального господарства 

основних засобів КП ,,Комунальник’’ 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріалів КП „Міський 

водоканал” 

13. Про безоплатну передачу матеріальних цінностей КП „Міський водоканал”  

14. Про надання дозволу на передачу санітарного автомобіля УАЗ 3692 

комунальному підприємству „Міський водоканал” 

15. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

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

2022 рік” (23565000000) зі змінами 

16. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по вул. Заводська, 

4 б  

17. Різне 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


