
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 28.06. 2022 № 21-1/VІІІ 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 21-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 21-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 45 питань згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 28.06. 2022 № 21-1/VІІІ 

 

 
 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 21 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про затвердження звіту про виконання Програми економічного та 

соціального розвитку Золотоніської територіальної громади за січень-травень 

2022 року 

3. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 22.06.2021  

№ 9-3/VIII „Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Золотоніської міської територіальної громади” 

4. Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 22.06.2021  

№ 9-4/VIII „Про встановлення ставок орендної плати за користування 

земельними ділянками на території Золотоніської міської територіальної 

громади” 

5. Про внесення змін до Програми забезпечення правопорядку та 

профілактики злочинності на 2021–2025 роки  
6. Про внесення змін до Комплексної програми функціонування та розвитку 

системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки 

Золотоніської територіальної громади на 2021–2025 роки зі змінами 

7. Про затвердження Програми „Інфекційного контролю та дотримання 

заходів із запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги у 

КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня” Золотоніської міської ради” на 

2022-2023 роки 

8. Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-

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

2025 роки зі змінами 

9. Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки  зі змінами 

10. Про внесення змін до Програми відшкодування різниці в тарифах по КП 

„Міський водоканал” для споживачів Золотоніської територіальної громади  у 

2022 році 

11. Про внесення змін до Програми повного та часткового забезпечення 

службовим та іншим житлом спеціалістів дефіцитних професій у Золотоніській 

територіальній громаді на 2022 – 2025 роки 

12. Про внесення змін до Програми підвищення енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів на 2021 – 2025 роки зі змінами 

13. Про затвердження базової мережі закладів культури відділу культури 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

14. Про ліквідацію клубних закладів відділу культури виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 
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15. Про надання дозволу на списання основних засобів 

16. Про внесення змін до Програми соціальної підтримки ветеранів війни і 

праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників 

операції Об’єднаних сил, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та 

внутрішньо переміщених осіб Золотоніської територіальної громади  „Турбота” 

на 2022 рік зі змінами 

17. Про затвердження символіки Благодатнівського старостинського округу - 

зняте 

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

комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021-2023 

роки” зі змінами 

19. Про внесення змін до Програми приватизації об’єктів права комунального 

майна територіальної громади на 2022-2026роки 

20. Про надання дозволу  на зняття з обліку об’єктів житлового фонду 

21. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна Піщанській сільській 

раді  

22. Про надання дозволу на безоплатну передачу майна Гельмязівській 

сільській раді 

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

водоканал” 

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

громади без проведення аукціону (вул.Шевченка,153) 

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

громади без проведення аукціону (вул.Садовий проїзд,4) 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.07.2021 № 10-19/VIII 

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

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

27. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки та надання 

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

28. Про передачу транспортного засобу на баланс КНП ,,Золотоніська 

багатопрофільна лікарня” 

29. Про надання згоди на передачу спеціалізованого автомобіля швидкої 

допомоги на баланс КНП „Золотоніська багатопрофільна лікарня’’ 

30. 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 

31. Про надання дозволу ДЗ „База спеціального медичного постачання № 1 

Міністерства охорони здоров’я України” на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) 

32. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в с. Благодатне 

по вул. Шевченка, 3а 
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33. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок для подальшої передачі в оренду  

34. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок для подальшої передачі в оренду  

35. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, по вул. Благовіщенська, 9  

36. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в с. Благодатне, вул. Романенка, 20  

37. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в с. Згар, 

вул. Згарська, 28  

38. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в с. Кедина 

Гора  

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ПАТ „Черкасиобленерго” в с. Кедина Гора в оренду  

40. Про поновлення договору оренди земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. 

Соборна шляхом укладення нового  

41. Про розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та гр. Горяченко В.Ф.  

42. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Коробівською сільською радою та Скічком О.І.  

43. Про припинення договору оренди земельної ділянки, укладеного між 

Золотоніською міською радою та ПАТ „Золотоніське спеціалізоване 

автотранспортне підприємство”  

44. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки по  

вул. Замкова, 47 

45. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в м. Золотоноша, 

вул. Незалежності, 15   

46. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


