
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 27.09.2022 № 23-1/VIII 

м. Золотоноша 
 

Про затвердження порядку денного 

пленарного засідання 23-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 23-ї сесії Золотоніської 

міської ради VIІІ скликання у кількості 52 питання згідно з додатком. 

 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вікторія Левченко 23900 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 27.09.2022 № 23-1/VIII 

 
 

1. Про затвердження порядку денного пленарного засідання 23 сесії 

VIІІ скликання 

2. Про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку 

Золотоніської територіальної громади на 2022 рік зі змінами 

3. Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального підприємства „Золотоніський міський центр первинної медико-

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

2025 роки зі змінами 

4. Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства „Золотоніська багатопрофільна 

лікарня” Золотоніської міської ради на 2022-2025 роки 

5. Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства „Черкаська обласна лікарня 

Черкаської обласної ради” на 2022 рік 

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 підтримки внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб, що тимчасово проживають на території Золотоніської 

територіальної громади 

8. Про надання дозволу на безоплатну передачу матеріальних цінностей  з 

балансу виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

9. Про надання матеріальної допомоги Сьомак Н.О. 

10. 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 

11. Про затвердження освітніх програм Золотоніської школи мистецтв 

12. Про надання дозволу на безоплатну передачу транспортних засобів  

13. Про затвердження символіки Благодатнівського старостинського округу 

14. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021  

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

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

майна територіальної громади на 2022-2026роки 

16. Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2021  

№ 13-19/VIII ,,Про надання згоди на прийняття в комунальну власність вартості 

виконаних робіт по об’єкту ,,Капітальний ремонт вхідної групи приймального 

відділення і фасадів будівлі лікувального корпусу КНП ,,Золотоніська районна 
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багатопрофільна лікарня” Золотоніської районної ради по вул. Лікарняна, 2 м. 

Золотоноша Черкаської області’’ 

17. Про безоплатне прийняття в комунальну власність гуманітарної допомоги 

18. Про надання дозволу на  передачу гуманітарної допомоги 

19. Про використання об’єктів комунальної власності територіальної громади 

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

громади без проведення аукціону по вул.Благовіщенська,87, м.Золотоноша 

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

громади без проведення аукціону по вул.Шевченка, 65А, с. Кедина Гора 

22. Про внесення змін до  договору оренди комунального майна 

23. Про безоплатне прийняття в комунальну власність індивідуального 

пожежного спорядження 

24. Про використання об’єкта комунальної власності територіальної громади  

(вул. Баха, 32Б) 

25. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність станції 

супутникового зв’язку ,,Starlink’’ 

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

водоканал” 

27. Про передачу основних засобів 

28. Про повернення з оперативного управління КП „Міський водоканал” бази 

відпочинку 

29. Про затвердження звіту про проведення незалежної оцінки та надання 

дозволу на продаж частини нежитлового приміщення 

30. Про надання згоди на прийняття в комунальну власність транспортного 

засобу 

31. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ „Золотоніський лікеро-

горілчаний завод” в с. Коробівка, вул. Набережна, 76  

32. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки в  

с. Деньги, вул. Польова, 2  

33. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки  

в м. Золотоноша, вул. Жашківська, 3 а 

34. Про розробку детального плану території в межах земельної ділянки в  

м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 17 а  

35. Про затвердження детального плану території частини с. Кедина Гора,  

в межах земельної ділянки по вул. Курортна, 37 та 37А  

36. Про затвердження детального плану території частини с. Благодатне, в 

межах земельної ділянки по вул. Героїв праці, 73 а  

37. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку  

38. Про надання дозволу Золотоніському районному споживчому товариству 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки в с. Коробівка, вул. Центральна, 156  

39. Про надання дозволу Сало В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки в  

м. Золотоноша, вул. Миколаївська, 17  
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40. Про надання дозволу ТДВ „Золотоніський маслоробний комбінат” на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки в м. Золотоноша, вул. Г. Лисенко, 18 

41. Про надання дозволу виконавчому комітету Золотоніської міської ради на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в с. 

Благодатне, площа Свободи, 2а  

42. Про надання дозволу ПАТ „Черкасиобленерго” на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ТОВ „МАКЛАУТ-ЧС” по вул. Соборна, в с. Благодатне  

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель за межами с. Деньги 

45. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ „КОГА - АГРО” в м. 

Золотоноша, вул. Жашківська, 3 а 

46. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в с. Коробівка, 

пров. Тихий, 5  

47. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в с. Кропивна, 

вул. Лікарняна, 11 

48. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в с. Кропивна, 

вул. Лікарняна, 9  

49. Про заміну сторони в чинному договорі оренди земельної ділянки по вул. 

Садовий проїзд, 4 а 

50. Про поновлення договору оренди земельної ділянки по вул. 

Новоселівська, 3 шляхом укладення нового  

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування 

52. Про створення тимчасової робочої комісії  

53. Різне 

 

 

Секретар ради        Наталія СЬОМАК 


