
ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій селищної ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту і з питань регламенту, депутатської діяльності та етики,

законності та правопорядку

26,03.2021 року о 09.00 год. 
конференц - зала адмінбудинку 
за адресою: смт Нові Санжари, 
вул. Центральна, 23

Головує: Васюта Михайло Васильович -  голова постійної комісії селищної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку

Присутні зі складу постійної комісії селищної ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту:
1. Краснюк М.Т.
2. Бовкун Н.Г. *
3. Давиденко В.О.
4. Підтоптаний А.М.
З.Піліпішина Л.М.

Присутні зі складу постійної комісії селищної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку:
1. Васюта М.В.
2. Ольшницький М.І.
3. Вовк О.О.
4. Свистун В.І.
5. Троян І.Г.

Присутні зі складу запрошених:

1. Супрун Г.І. -  селищний голова.
2. Музика Т.В. -  секретар селищної ради.
3. Василенко В.М. -  керуючий справами виконавчого комітету селищної 

ради.
4. Давиденко С.Д. — начальник відділу юридичного забезпечення та правової 

допомоги виконавчого комітету селищної ради.
5. Горобець Л.М. -  начальник фінансового відділу Новосанжарської 

селищної ради.
6. Рукас Н.В. -  головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.

7. Бодак С.А. -  директор Новосанжарського районного територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).



8. Черненко О-В. -  кандидат на призначення керівника Комунальної
установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської селищної ради,
який пройшов конкурсний відбір.

9. Романець І.А. -  директор Новосанжарського РЦССДМ.
10. Нещадим В.В. -  завідувач центральної районної аптеки № 49-філії ПОКП 

«ПОЛТАВАФАРМ».
11. Сидоренко Є. А. -  директор ТОВ «Редакція газети «Світлиця».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до Комплексної програми «Розвиток житлово- 
комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 
роки».

Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — головний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету 
селищної ради.

2. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Новосанжарської селищної ради на 2021 рік.

Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — головний спеціаліст відділу 
архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету 
селищної ради.

3. Про внесення змін до рішення третьої позачергової сесії 
селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 15 «Про 
бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021 рік».

Інформує: Горобець Людмила Михайлівна — начальник фінансового відділу 
Новосанжарської селищної ради.

4. Про призначення керівника Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської селищної ради, який 
пройшов конкурсний відбір.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

5. Про затвердження Положення про помічника-консультанта 
депутата Новосанжарської селищної ради.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

6. Про внесення змін до структури виконавчих органів 
Новосанжарської селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

7. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Новосанжарської селищної ради на 2021 рік.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.
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з
$. Про скасування рішення шостої позачергової сесії 

Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 29.01.2021 р. № 
47 «Про бюджетні установи, на обслуговуванні яких перебували заклади 
освіти і культури сільських рад, що увійшли до складу Новосанжарської 
селищної територіальної громади».

Інформує: Давыденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

9. Про порушення клопотання перед Полтавською обласною радою 
щодо передачі із спільної власності територіальних громад Полтавської 
області у комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної 
громади центральної районної аптеки № 49-філії ПОКИ 
«ПОЛТАВАФАРМ».

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

10. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Новосанжарської 
селищної ради Полтавського району Полтавської області.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

11. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Виконавчого 
комітету Новосанжарської селищної ради.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

12. Про зміну місцезнаходження юридичної особи Фінансового 
відділу Новосанжарської селищної ради та затвердження Положення про

• X* 11«нього у новій редакції.
Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 

забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.
13. Про затвердження передавального акту балансових рахунків, 

матеріальних цінностей та активів Новосанжарського районного 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) до правонаступника - Комунальної установи «Новосанжарський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Новосанжарської селищної ради.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

14. Про затвердження передавального акту балансових рахунків, 
матеріальних цінностей та активів Новосанжарського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до правонаступника - 
Комунальної установи «Новосанжарський центр соціальних служб» 
Новосанжарської селищної ради.

Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

15. Про надання дозволу на розроблення детального плану території 
земельної ділянки орієнтовною площею 1,3 га по вул. Геологічна в смт Нові 
Санжари для розширення меж Парку «Батьки та діти третього 
тисячоліття».

Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — головний спеціаліст відділу
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архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального
господарства та управління комунальною власністю виконавчого комітету 
селищної ради.

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Комплексної програми «Розвиток 
житлово-комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 
2021-2023 роки».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  головний спеціаліст відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила, що необхідно внести зміни до Комплексної програми «Розвиток 
житлово-комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021- 
2023 роки», зокрема: «Заходи з утримання та розвитку інженерних мереж 
Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки» доповнити новими 
пунктами 6,7 в наступній редакції: «6.Будівництво водопровідної мережі по 
вул. Польовій в с. Вісичі Новосанжарського району Полтавської області», «7. 
Капітальний ремонт вуличного водогону по пров. Новий в смт Нові Санжари 
Полтавської області» із фінансуванням за рахунок селищного бюджету 12,0 тис. 
грн. Внести зміни у Паспорт Комплексної* програми, визначивши загальний 
обсяг фінансування програми на 2021 рік за рахунок коштів селищного бюджету 
у сумі 12476,62 тис. грн. та за рахунок державного бюджету -  у сумі 
1551,247тис.грн.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 
комунальних підприємств Новосанжарської селищної ради на 2021 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  головний спеціаліст відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради 
повідомила присутнім депутатам, що необхідно внести зміни до Програми 
фінансової підтримки комунальних підприємств Новосанжарської селищної ради 
на 2021 рік, а саме:

1.1. Уточнити та доповнити перелік завдань Розділу 5 «Основні завдання 
програми», виклавши пункт 5.1 в новій редакції:

«5.1. Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде 
надаватися фінансова допомога:

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;
- придбання матеріалів для забезпечення надійності та безпечності 

експлуатації інженерних мереж, проведення їх ремонтів та пов’язаних з ними 
послугами, оплата автопослуг;

- придбання матеріалів для проведення робіт з підготовки об’єктів 
комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий період;

- оплата поточних видатків по податках та енергоносіях;
- придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу;
- санітарна очистка населених пунктів тощо;



- оплата послуг сторонніх фахівців, юридичних осіб та суб’єктів 
господарювання (крім комунальних)».

1.2. Передбачити фінансову підтримку комунальних підприємств, а саме:
- Комунального підприємства Малокобелячківське сільське комунальне 

господарство Новосанжарської селищної ради для розрахунків за 
електроенергію -  в сумі 25,0 тис. грн.;

- Комунального підприємства «Лідер» Новосанжарської селищної ради для 
розрахунків за електроенергію -  на 25,0 тис. грн.; для отримання 
консультативних послуг з отримання дозвільної документації - в сумі 20,0 тис. 
грн.;

- Комунального підприємства «Джерело» Новосанжарської селищної ради 
для проведення внутрішньосвердловинних робіт (гідродинамічного очищення 
водозабірної свердловини № 8 в смт Нові Санжари) -  на 195,0 тис. гривень;

- Комунального підприємства «Добрі руки плюс» Новосанжарської 
селищної ради для санітарної очистки населених пунктів тощо -  на 56,0 тис. 
гривень.

1.3. Передбачити здійснення внесків до статутного капіталу Комунального 
підприємства «Джерело» Новосанжарської селищної ради на придбання насосів 
для свердловин на суму 62,4 тис. грн.; для капітального ремонту механізованої 
техніки (екскаватора) -  на 110,0 тис. гривень.

1.4. Внести зміни у Паспорт програми, визначивши загальний обсяг 
фінансування програми на 2021 рік за рахунок коштів селищного бюджету у 
сумі 838,4 тис. гривень.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення третьої позачергової сесії 
селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 15 «Про 
бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021 рік». 
ІНФОРМУВАЛА: Горобець Л. М. - начальник фінансового відділу 
Новосанжарської селищної ради, яка довела до відома присутніх депутатів, що 
необхідно внести зміни до рішення третьої позачергової сесії селищної ради 
сьомого скликання від 24 грудня 2020 року № 15 «Про бюджет Новосанжарської 
селищної територіальної громади на 2021 рік» та детально озвучила їх. 
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про призначення керівника Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської селищної ради, який 
пройшов конкурсний відбір.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила, що відповідно до Положення про конкурс на посаду директора та
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педагогічних працівників Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Новосанжарської селищної ради та, розглянувши протокол засідання 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
директора Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 
Новосанжарської селищної ради Полтавської області від 12 березня 2021 року № 
2, заяву переможця конкурсу Черненко О.В. від 22.03.2021 р. про призначення на 
посаду за результатами конкурсу, проектом рішення пропонується призначити 
Черненко Оксану Вадимівну на посаду директора Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської селищної ради Полтавської 
області з 31 березня 2021 року шляхом укладання з нею трудового контракту 
строком на три роки як таку, що пройшла конкурсний відбір.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про помічника-консультанта 
депутата Новосанжарської селищної ради.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради 
повідомила, що відповідно до законодавства України необхідно затвердити 
Положення про помічника-консультанта депутата Новосанжарської селищної 
ради, опис посвідчення помічника-консультанта депутата Новосанжарської 
селищної ради, форму посвідчення помічника-консультанта депутата 
Новосанжарської селищної ради, відповідно до затвердженого опису 
посвідчення також вести облік помічників-консультантів депутатів 
Новосанжарської селищної ради та виготовлення їм посвідчень.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до структури виконавчих органів 
Новосанжарської селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила, що виникла необхідність внести зміни до структури виконавчих 
органів Новосанжарської селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її 
виконавчих органів, затверджених рішенням другої позачергової сесії селищної 
ради восьмого скликання від 18 грудня 2020 року № 25 (зі змінами), зокрема:

1.1. У Розділі «Старостати» виключити:
- 9 (дев’ять) штатних одиниць «робітник з благоустрою»;
- 1 (одну) штатну одиницю «опалювач».
1.2. Виключити із структури виконавчих органів Новосанжарської 

селищної ради такі структурні підрозділи:
- «старостати виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради»;
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- сектор -  служба у справах дітей виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради.

1.3. Найменування сектору молоді і спорту виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради змінити на -  сектор сім’ї, молоді і спорту 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.

1.4. Найменування відділу з благоустрою виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради змінити на -  відділ благоустрою при 
виконавчому комітеті Новосанжарської селищної ради.

1.5. Ввести до:
- розділу «Керівництво» додатково 1 (одну) штатну одиницю заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради;
- відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я виконавчого 

комітету Новосанжарської селищної ради додатково 2 (дві) штатні одиниці 
спеціаліст І категорії;

- відділу бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого
комітету Новосанжарської селищної ради додатково 1 (одну) штатну одиницю 
прибиральник службових приміщень; ф

- відділу благоустрою при виконавчому комітеті Новосанжарської 
селищної ради додатково:

- 1 (одну) штатну одиницю інспектор;
- 4 (чотири) штатні одиниці електрик;
- 1 (одну) штатну одиницю електрогазозварник;
- 1 (одну) штатну одиницю озеленювач;
- 21 (двадцять одну) штатну одиницю робітник з благоустрою.
1.6. Ввести додатково до структури виконавчих органів Новосанжарської 

селищної ради:
- 2 (дві) штатні одиниці діловод;
- 2 (дві) штатні одиниці прибиральник службових приміщень;
- 1 (одну) штатну одиницю сторож.
1.7. Виключити з структури відділу архітектури, містобудування, 

інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління
комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради 
посаду - головний спеціаліст з питань цивільного захисту.

1.8. Ввести до структури відділу архітектури, містобудування,
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління
комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради 
посаду - головний спеціаліст з питань управління комунальною власністю.

1.9. Включити до структури виконавчих органів Новосанжарської 
селищної ради структурний підрозділ -  відділ взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради із чисельністю -  3 (три) 
штатні одиниці (начальник відділу, головний спеціаліст та головний спеціаліст з 
питань цивільного захисту).
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1.10. Доповнити Додаток 2 до рішення «Структура та загальна 
чисельність виконавчих органів Новосанжарської селищної ради» структурним 
підрозділом - Служба у справах дітей Новосанжарської селищної ради (2 штатні 
одиниці).

2. Визначити чисельність апарату ради та структурних підрозділів 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради в кількості 176,25 
штатних одиниць.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Новосанжарської селищної ради на 2021 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради 
ознайомила присутніх депутатів із змінами до Плану діяльності з підготовки 
проектів регуляторних актів Новосанжарської селищної ради на 2021 рік, 
затвердженого рішенням третьої позачергової сесії Новосанжарської селищної 
ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року № 27 «Про затвердження 
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Новосанжарської 
селищної ради на 2021 рік».
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно,

8. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення шостої позачергової сесії 
Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 29.01.2021 р. № 47 
«Про бюджетні установи, на обслуговуванні яких перебували заклади освіти 
і культури сільських рад, що увійшли до складу Новосанжарської селищної 
територіальної громади».
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради 
повідомила, що у зв’язку з виділенням коштів з районного бюджету Полтавської 
районної ради на фінансування централізованої бухгалтерії і господарської 
групи, на обслуговуванні яких перебували заклади освіти спільної власності 
територіальних громад сіл Новосанжарського району Полтавської області, та 
бухгалтерської службу, на обслуговуванні якої перебували заклади культури 
спільної власності територіальних громад сіл Новосанжарського району 
Полтавської області, виникла необхідність скасувати рішення шостої 
позачергової сесії Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 
29.01.2021 р. № 47 «Про бюджетні установи, на обслуговуванні яких перебували 
заклади освіти і культури сільських рад, що увійшли до складу Новосанжарської 
селищної територіальної громади».
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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9. СЛУХАЛИ: Про порушення клопотання перед Полтавською обласною 
радою щодо передачі із спільної власності територіальних громад 
Полтавської області у комунальну власність Новосанжарської селищної 
територіальної громади центральної районної аптеки № 49-філії ПОКП 
«ПОЛТАВАФАРМ».
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С. Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка 
довела до відома депутатів клопотання колективу центральної районної аптеки 
№ 49 -  філії ПОКП «Полтавафарм» та запропонувала з метою забезпечення 
доступності ліків для жителів громади звернутись з клопотанням до Полтавської 
обласної ради про безоплатну передачу із спільної власності територіальних 
громад Полтавської області у комунальну власність Новосанжарської селищної 
територіальної громади майна відокремленого структурного підрозділу 
Полтавського обласного комунального підприємства «Полтавафарм» -  
центральної районної аптеки № 49-філії ПОКП «ПОЛТАВАФАРМ» та її 
структурних підрозділів: аптека № 51 за адресою с. Нехвороща, вул. Центральна, 
83; аптека № 84 за адресою с. Мала Перещепина вул. Незалежності, 71; аптека 
№ 291 за адресою с. Руденківка, вул. Миру, 3; аптечний пункт № 1 за адресою: 
смт Нові Санжари, вул. Шевченка 51/49; аптечний пункт № 2 за адресою: с.
Драбинівка, вул. Дружби, 24; аптечний пункт № 3 за адресою: смт Нові 
Санжари, вул. Шевченка 51/49; аптечний пункт № 4 за адресою: смт Нові 
Санжари, вул. Шевченка 51/49.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: Про зміну місцезнаходження юридичної особи 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області. 
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С. Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відома депутатів, що в зв'язку із зміною адміністративної будівлі селищної 
ради, необхідно змінити місцезнаходження юридичної особи Новосанжарська 
селищна рада Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 
21044987), що розташована за адресою: вулиця Незалежності, 41, смт Нові 
Санжари, Новосанжарський район, Полтавська область, 39300, на адресу: вулиця 
Центральна, 23, смт Нові Санжари, Новосанжарський район, Полтавська 
область, 39300, та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань стосовно місцезнаходження юридичної особи 
Новосанжарська селищна рада Полтавського району Полтавської області (код 
ЄДРПОУ 21044987).
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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11. СЛУХАЛИ: Про зміну місцезнаходження юридичної особи 
Виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради 
повідомила, що в зв’язку із зміною адміністративної будівлі селищної ради та її 
виконавчого комітету, необхідно змінити місцезнаходження юридичної особи: 
Виконавчий комітет Новосанжарської селищної ради, що розташований за 
адресою: вулиця Незалежності, 41, смт Нові Санжари, Новосанжарський район, 
Полтавська області, 39300, на адресу: вулиця Центральна, 23, смт Нові Санжари, 
Новосанжарський район, Полтавська область, 39300 та внести зміни до 
відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань стосовно 
місцезнаходження юридичної особи: Виконавчий комітет Новосанжарської 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: Про зміну місцезнаходження юридичної особи Фінансового 
відділу Новосанжарської селищної ради та затвердження Положення про 
нього у новій редакції.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради 
повідомила, повідомила про те, що в зв’язку із зміною місцезнаходження 
юридичної особи, необхідно змінити місцезнаходження юридичної особи: 
Фінансовий відділ Новосанжарської селищної ради, розташованої за адресою: 
вулиця Незалежності, 41, смт Нові Санжари, Новосанжарський район, 
Полтавська область, 39300, на адресу: вулиця Центральна, 23, смт Нові Санжари, 
Новосанжарський район, Полтавська область, 39300. У той же час 
запропонувала затвердити Положення про Фінансовий відділ Новосанжарської 
селищної ради у новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань щодо місцезнаходження юридичної особи: Фінансовий 
відділ Новосанжарської селищної ради. Доповідач коротко ознайомила із 
Положенням про фінансовий відділ Новосанжарської селищної ради. 
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту балансових 
рахунків, матеріальних цінностей та активів Новосанжарського районного 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) до правонаступника - Комунальної установи «Новосанжарський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)» Новосанжарської селищної ради.
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ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відома присутніх депутатів, що необхідно затвердити Передавальний акт 
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Новосанжарського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) до правонаступника - Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради. Комісії з реорганізації 
юридичної особи Новосанжарського районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подати державному 
реєстратору примірник оригіналу Передавального акту та комплект документів, 
передбачених ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» для проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

*

14. СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту балансових 
рахунків, матеріальних цінностей та активів Новосанжарського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до правонаступника - 
Комунальної установи «Новосанжарський центр соціальних служб» 
Новосанжарської селищної ради.
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно затвердити Передавальний акт 
балансових рахунків, матеріальних цінностей та активів Новосанжарського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до 
правонаступника - Комунальної установи «Новосанжарський центр соціальних 
служб» Новосанжарської селищної ради. Доповідач зазначила, що комісії з 
реорганізації юридичної особи Новосанжарського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді подати державному реєстратору примірник 
оригіналу Передавального акту та комплект документів, передбачених ст. 17 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань», для проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

15. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розроблення детального плану 
території земельної ділянки орієнтовною площею 1,3 га по вул. Геологічна в 
смт Нові Санжари для розширення меж Парку «Батьки та діти третього 
тисячоліття».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  головний спеціаліст відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради про
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надання дозволу виконавчому комітету Новосанжарської селищної ради на 
розроблення детального плану території земельної ділянки, орієнтовною 
площею 1,3 га, кадастровий номер 5323455100:00:002:0369, яка розташована по 
вулиці Геологічна в смт Нові Санжари Полтавської області, для зміни цільового 
призначення земельної ділянки та розширення меж Парку «Батьки та діти 
третього тисячоліття» відповідно до державних норм, стандартів і правил. 
Зазначила, що фінансування робіт з розроблення детального плану території 
здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету або інших джерел, не 
заборонених законом. Доповідач також зазначила, що необхідно забезпечити 
проведення громадського обговорення та слухання містобудівної документації з 
урахуванням ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». 
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд восьмої 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - 9

«Проти» - 0
«Утримався» -1 (Свистун В.І.).

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту М.Т. Краснюк

Голова постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та 
етики, законності та правопорядку М,В. Васюта


