
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

26.05.2021 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. Підтоптаний А.М. (присутній на останньому питанні)
4. 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.

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. Горобець Л.М. -  начальник фінансового відділу Новосанжарської 
селищної ради.
5. Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного забезпечення та правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради.
6. Рукас Н.В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.
7. Мокляк В.А. -  головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та 
правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.
8. Бодак С.А. -  директор Новосанжарського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг).



9. Бовкун Н.Г. -  директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради.
10. Бунецька А.В. -  директор КУ « Руденківський центр надання соціальних 
послуг» Новосанжарської селищної ради.
11. Яковенко О.В. - головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області».
12. Скубій Г.І. -  кандидат на посаду заступника селищного голови.
13. Івашина В.М. - кандидат на посаду заступника селищного голови.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Програми розробки містобудівної 
документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної 
громади на 2021-2025 роки.
Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — начальник 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 — начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.

3. Про внесення змін до Комплексної програми «Розвиток житлово- 
комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 
роки».
Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.

4. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Руденківка 
Полтавського району Полтавської області».
Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.

5. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Великі Солонці 
Полтавського району Полтавської області».

Інформує: Рукас Наталія Володимирівна — начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради.
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6. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Пологи Низ 
Полтавського району Полтавської області».

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

7. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Мала Перещепина 
Полтавського району Полтавської області».

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

8. Про надання дозволу на розробку «Плану зонування території 
села Старі Санжари Полтавського району Полтавської області».

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

9. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Пристанційне 
Полтавського району Полтавської області».

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

10. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Велике Болото 
Полтавського району Полтавської області».

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

11. Про надання дозволу на розробку «Генерального плану та плану 
зонування території (у складі генерального плану) села Пологи 
Полтавського району Полтавської області».

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



12. Про затвердження Переліку об’єктів для фінансування із 
цільового фонду Новосанжарської селищної територіальної громади.

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

13. 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.

14. Про внесення змін у додаток 9 до рішення другої позачергової 
сесії селищної ради восьмого скликання від 18 грудня 2020 року № 32 «Про 
початок реорганізації сільських рад та виконавчих комітетів сільських рад 
шляхом приєднання їх до Новосанжарської селищної ради та її виконавчого 
комітету».

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

15. Про безоплатну передачу майна Комунального підприємства 
«Добрі руки плюс» Новосанжарської селищної ради в межах комунальної 
власності Новосанжарської селищної територіальної громади.

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

16. Про прийняття автомобілів із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Полтавської області у комунальну власність 
Новосанжарської селищної територіальної громади.

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

17. Про затвердження актів приймання-передачі майна Амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини с. Полузір’я Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області» 
із комунальної власності Новосанжарської селищної територіальної 
громади у комунальну власність Мачухівської сільської територіальної 
громади.

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

18. Про продовження терміну дії договору оренди нерухомого майна.
Інформує: Давиденко Світлана Дмитрівна — начальник відділу юридичного 

забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.
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19. Про передачу в оперативне управління та на баланс нежитлової 
будівлі за адресою: смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 30/1, Комунальній 
установі «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.

20. Про реорганізацію Комунальної установи «Руденківський Центр 
надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради шляхом їх приєднання до 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.

21. Про затвердження актів приймання-передачі майна, переданого 
із спільної власності територіальних громад Полтавського району 
Полтавської області у комунальну власність Новосанжарської селищної 
територіальної громади.

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

22. Про затвердження Скубія Г.І. заступником селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради.

Інформує: Супрун Геннадій Іванович - селищний голова.

23. Про затвердження Івашини В.М. заступником селищного голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради.

Інформує: Супрун Геннадій Іванович - селищний голова.

Комісійне питання:
24. Про відповідність розміщення малих архітектурних форм в 

смт Нові Санжари будівельним вимогам.
Інформує: Мокляк Віталій Анатолійович — головний спеціаліст відділу 

юридичного забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної 
ради.
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1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розробки містобудівної 
документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної 
громади на 2021-2025 роки.

ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила, що необхідно затвердити Програму розробки містобудівної 
документації в межах території Новосанжарської селищної територіальної 
громади на 2021-2025 роки. Доповідач ознайомила присутніх із змістом 
програми і запропонувала винести даний проект рішення на затвердження сесії 
селищної ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої 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. -  -начальник 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. Для комунального підприємства «Добрі руки Плюс» Новосанжарської 
селищної ради зменшити фінансову підтримку на проведення санітарної очистки 
населених пунктів — на суму 11,0 тис. грн., збільшивши фінансову підтримку для 
розрахунків за електроенергію на зазначену суму коштів.

1.2. Для комунального підприємства «Джерело» Новосанжарської 
селищної ради зменшити фінансову підтримку на проведення 
внутрішньосвердловинних робіт (гідродинамічного очищення водозабірної 
свердловини №8 в смт Нові Санжари) -  на суму 24,45 тис. грн., збільшивши 
фінансову підтримку для розрахунків за електроенергію на зазначену суму 
коштів.

1.3. Передбачити фінансову підтримку комунальним підприємствам, а
саме:

- Комунальному підприємству «Малоперещепинське сільське комунальне 
господарство» Новосанжарської селищної ради для розрахунків за 
електроенергію в сумі 20,0 тис. грн.;

- Комунальному підприємству «Джерело» Новосанжарської селищної ради 
для розрахунків за електроенергію в сумі 20,0 тис. грн.
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1.4. Внести зміни у Паспорт програми, визначивши загальний обсяг 
фінансування програми на 2021 рік за рахунок коштів селищного бюджету в 
сумі 878,4 тис. грн.

1.5. Викласти додаток до Програми «Напрямки та обсяги фінансування 
Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Новосанжарської 
селищної ради на 2021 рік» у новій редакції.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

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

ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка 
довела до відома присутніх депутатів, що необхідно внести зміни до 
Комплексної програми «Розвиток житлово-комунального господарства 
Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки», зокрема:

1) Уточнити назву джерела фінансування заходів, змінивши «селищного 
бюджету» на «бюджет селищної територіальної громади».

2) Уточнити назву Додатку № 4 Ресурсного забезпечення розвитку 
житлово-комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021- 
2023 роки Комплексної програми, виклавши в новій редакції:

«Заходи з утримання, ремонту та розвитку вулично-дорожньої мережі у 
Новосанжарській селищній раді на 2021-2023 роки».

3) В зв’язку з перерозподілом та зменшенням коштів селищного бюджету в 
розрізі статей видатків по відділу благоустрою при виконавчому комітеті 
селищної ради всього на 70,0 тис. грн., викласти Додаток 3 до Програми 
«Матеріально-технічне забезпечення відділу благоустрою при виконавчому 
комітеті Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки» в новій редакції, 
що додаються.

Визначити по додатку 3 загальний обсяг фінансування в сумі 10206,4 тис. 
грн. з коштів бюджету селищної територіальної громади, відповідальні за 
виконання заходу - відділ бухгалтерського та господарського забезпечення 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, відділ благоустрою при 
виконавчому комітеті Новосанжарської селищної ради.

4) Додаток 4 до Програми «Заходи з утримання, ремонту та розвитку 
вулично-дорожньої мережі у Новосанжарській селищній раді на 2021-2023 роки» 
доповнити новим пунктом 1 в такій редакції:

«1. Поточний ремонт вулиць та доріг населених пунктів» із загальним 
обсягом фінансування в сумі 250,00 тис. грн., з коштів бюджету селищної
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територіальної громади, відповідальні за виконання заходу - відділ 
бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради, відділ архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління
комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради».

5) Викласти додатки 1, 3, 4 Ресурсного забезпечення розвитку житлово- 
комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки 
Комплексної програми у новій редакції (додаються).

6) Внести зміни у Паспорт Комплексної програми, визначивши загальний 
обсяг фінансування програми на 2021 рік за рахунок коштів бюджету селищної 
територіальної громади у сумі 12656,62 тис. грн. та за рахунок державного 
бюджету -  у сумі 1551,247 тис.грн.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального плану 
та плану зонування території (у складі генерального плану) села Руденківка 
Полтавського району Полтавської області».

ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка 
повідомила, що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету 
Новосанжарської селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування 
території (у складі генерального плану) села Руденківка Полтавського району 
Полтавської області» у відповідності до державних будівельних та інших норм, 
стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального плану 
та плану зонування території (у складі генерального плану) села Великі 
Солонці Полтавського району Полтавської області».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Великі Солонці Полтавського району Полтавської області» 
у відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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6. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального плану 
та плану зонування території (у складі генерального плану) села Пологи 
Низ Полтавського району Полтавської області».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Пологи Полтавського району Полтавської області» у 
відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального плану 
та плану зонування території (у складі генерального плану) села Мала 
Перещепина Полтавського району Полтавської області».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Мала Перещепина Полтавського району Полтавської 
області» у відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і 
правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Плану зонування 
території села Старі Санжари Полтавського району Полтавської області». 
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «План зонування території села Старі Санжари 
Полтавського району Полтавської області» у відповідності до державних 
будівельних та інших норм, стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.



9. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального 
плану та плану зонування території (у складі генерального плану) села 
Пристанційне Полтавського району Полтавської області».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Пристанційне Полтавського району Полтавської області» у 
відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального 
плану та плану зонування території (у складі генерального плану) села 
Велике Болото Полтавського району Полтавської області». 
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Велике Болото Полтавського району Полтавської області» 
у відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил.

ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку «Генерального 
плану та плану зонування території (у складі генерального плану) села 
Пологи Полтавського району Полтавської області».
ІНФОРМУВАЛА: Рукас Н. В. -  начальник відділу архітектури, містобудування, 
інфраструктури, житлово-комунального господарства та управління 
комунальною власністю виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, 
що виникла необхідність надати дозвіл виконавчому комітету Новосанжарської 
селищної ради розробити «Генеральний план та план зонування території (у складі 
генерального плану) села Пологи Полтавського району Полтавської області» у 
відповідності до державних будівельних та інших норм, стандартів і правил.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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12. СЛУХАЛИ: Про затвердження Переліку об’єктів для 

фінансування із цільового фонду Новосанжарської селищної територіальної 
громади.
ІНФОРМУВАЛА: Горобець Л.М. -  начальник фінансового відділу 
Новосанжарської селищної ради, яка озвучила перелік об’єктів соціальної 
інфраструктури населених пунктів Новосанжарської селищної територіальної 
громади для фінансування видатків із цільового фонду бюджету 
Новосанжарської селищної територіальної громади у 2021 році та запропонувала 
винести його на затвердження сесії.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

13. 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 підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін у додаток 9 до рішення другої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 18 грудня 2020 
року № 32 «Про початок реорганізації сільських рад та виконавчих 
комітетів сільських рад шляхом приєднання їх до Новосанжарської 
селищної ради та її виконавчого комітету».
ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка 
довела до відому присутніх депутатів, що необхідно внести зміни у додаток 9 до 
рішення другої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 18 
грудня 2020 року № 32 «Про початок реорганізації сільських рад та виконавчих 
комітетів сільських рад шляхом приєднання їх до Новосанжарської селищної 
ради та її виконавчого комітету», зокрема:

- вивести із складу Комісії з реорганізації Лелюхівської сільської ради 
члена комісії -  головного бухгалтера Лелюхівської сільської ради Клюшник 
Наталію Василівну та надати державному реєстратору необхідні документи, 
передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», для проведення 
державної реєстрації зміни складу комісії з реорганізації юридичних осіб. 
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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15. СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу майна Комунального 
підприємства «Добрі руки плюс» Новосанжарської селищної ради в межах 
комунальної власності Новосанжарської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУВАЛА: Давид енко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно передати безоплатно в межах 
комунальної власності Новосанжарської селищної територіальної громади з 
балансу та господарського віддання Комунального підприємства «Добрі руки 
плюс» Новосанжарської селищної ради на баланс виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради індивідуально визначене майно зокрема:

трактор колісний марки 0\У -  404А реєстраційний № 14079 ВІ, шасі (кузов 
рама) № 2160126032, рік випуску 2016, балансовою вартістю 267860,00 грн.;

причіп марки ІПТС-1,5, реєстраційний № 24269 ВІ, шасі (кузов рама) № 
140101011, рік випуску 2014, первісною балансовою вартістю 44224,00 грн.;

косілка роторна, рік випуску 2016, первісною балансовою вартістю
28999.00 грн.;

косарка роторна Ьізіскі х-178/1, рік випуску 2016, первісною балансовою 
вартістю 27200,00грн -

плуг двохкорпусний, рік випуску 2016, первісною балансовою вартістю
9270.00 грн.;

щітка підмітальна, рік випуску 2016, первісною балансовою вартістю
52556.00 грн.

2. Створити комісію для забезпечення прийняття-передачі комунального 
майна зазначеного у пункті 1 рішення у складі:

Голова комісії: Музика Таміла Володимирівна -  секретар селищної ради;
Члени комісії:

Гуренко Юлія Володимирівна -  начальник відділу -  головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради;

Давиденко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради;

Рукас Наталія Володимирівна - начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради- завідувач господарства Новосанжарської селищної ради;

Омельченко Альбіна Олександрівна -  директор Комунального 
підприємства «Добрі руки плюс» Новосанжарської селищної ради

3. Комісії з приймання-передачі майна (Музика Т.В.) здійснити 
приймання-передачу майна та подати акти приймання-передачі на затвердження 
в порядку, визначеному законодавством України.



ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

16. СЛУХАЛИ: Про прийняття автомобілів із спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області у комунальну 
власність Новосанжарської селищної територіальної громади.

ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно прийняти безоплатно із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області з балансу 
Об'єднаного автогосподарства закладів та установ охорони здоров'я Полтавської 
області у комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної 
громади автомобілі:

- УАЗ 3962, реєстраційний № ВІ 0581 АА, шасі (кузов, рама)
№ХТТЗ 7410040480127, рік випуску 2003, первісною балансовою вартістю
48351,00 грн.;

- УАЗ 3962, реєстраційний № Вї 4356 АО, шасі (кузов, рама)
№374100702211848, рік випуску 2007, первісною балансовою вартістю 85725,00 
грн.

2. Затвердити комісію з приймання-передачі майна, зазначеного у п. 1 
цього рішення, у складі:

Голова комісії: Василенко Валентина Миколаївна -  керуючий справами 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради;

Члени комісії:

Мороховець Ігор Анатолійовича -  заступник начальника управління 
майном Полтавської обласної ради;

Булгакова Марина Євгеніївна -  головний спеціаліст відділу з питань 
ефективності використання майна, розмежування власності та приватизації 
управління майном Полтавської обласної ради;

Кузурман Олена Станіславівна -  головний спеціаліст відділу медицини 
катастроф та мобілізаційної роботи управління фінансово-економічної роботи, 
медичної допомоги матерям і дітям та медицини катастроф Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації;

Гуренко Юлія Володимирівна -  начальник відділу -  головний бухгалтер 
відділу бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради;

Давиденко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради;
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Івко Сергій Михайлович -  завідувач господарства відділу 

бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого комітету' 
Новосанжарської селищної ради.

3. Комісії з приймання-передачі майна (Василенко В.М.) здійснити 
приймання-передачу майна та подати акти приймання-передачі на затвердження 
в порядку, визначеному законодавством України.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

17. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі майна 
Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Полу зір’я 
Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської районної ради 
Полтавської області» із комунальної власності Новосанжарської селищної 
територіальної громади у комунальну власність Мачухівської сільської 
територіальної громади.

ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно затвердити акти приймання- 
передачі майна Амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Полузір’я 
Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр
первинної медико-санітарної допомоги Новосанжарської селищної ради 
Полтавського району Полтавської області» із комунальної власності 
Новосанжарської селищної територіальної громади у комунальну власність 
Мачухівської сільської територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

18. СЛУХАЛИ: Про продовження терміну дії договору оренди 
нерухомого майна.

ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно продовжити без проведення 
аукціону, як такий, що продовжується вперше, Договір оренди нерухомого 
майна від 16 травня 2019 року № 05/2019 на нежитлове приміщення загальною 
площею 15,58 кв. м, що знаходиться за адресою; вулиця Чкалова, 4а, село 
Руденківка Полтавського району Полтавської області, укладений між 
виконавчим комітетом Руденківської сільської ради та фізичною особою- 
підприємцем Сімон Аллою Михайлівною для розміщення стоматологічного 
кабінету терміном на 2 роки 11 місяців з 17 травня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.



Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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19. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління та на баланс 
нежитлової будівлі за адресою: смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 30/1, 
Комунальній установі «Новосанжарський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 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 передати в оперативне управління 
та на баланс Комунальній установі «Новосанжарський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Новосанжарської 
селищної ради комунальне майно Новосанжарської селищної територіальної 
громади, а саме: нежитлові будівлі за адресою: вул. Незалежності, 30/1, смт Нові 
Санжари:

-будівлю загальною площею 764,7 кв. м, рік побудови 1975, інвентарний 
номер 101310001, балансова вартість 224 726,00 грн.;

-будівлі гаражів (два) загальною площею 108 кв. м, рік побудови 1975, 
інвентарний номер 101310002, балансова вартість 13898,00 грн. (за одиницю
6949,00 грн.).

2. Створити комісію для забезпечення прийняття-передачі комунального 
майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, у складі:

Голова комісії: Музика Таміла Володимирівна -  секретар селищної ради;
Члени комісії:
Гуренко Юлія Володимирівна -  начальник відділу -  головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського та господарського забезпечення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради;

Давиденко Світлана Дмитрівна -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради;

Рукас Наталія Володимирівна - начальник відділу архітектури, 
містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
управління комунальною власністю виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради- завідувач господарства Новосанжарської селищної ради;

Бодак Сергій Анатолійович - директор Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради.

3. Комісії з приймання-передачі майна (Музика Т.В.) здійснити 
приймання-передачу майна та подати акти приймання-передачі на затвердження 
в порядку, визначеному законодавством України.



ВИСТУПИЛИ: Бодак С.А. - директор Комунальної установи
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради запропонував звернути 
увагу на то%су, що є і третій гараж, який не включений у проект рішення.
Васюта VI.В. -  голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку запропонував довчити дане 
питання і при необхідності включити до проекту рішення.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

20. СЛУХАЛИ: Про реорганізацію Комунальної установи
«Руденківський Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської 
селищної ради та Комунальної установи «Центр надання соціальних 
послуг» Новосанжарської селищної ради шляхом їх приєднання до 
Комунальної установи «Новосанжарський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 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 реорганізувати юридичні особи: 
Комунальну установу «Руденківський Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради (юридична адреса: 39323, Полтавська область, 
Новосанжарський район, с. Руденківка, вулиця Центральна, ІЗ, код ЄДРПОУ 
42292726) та Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради (юридична адреса: 39300, Полтавська область, 
Новосанжарський район, смт Нові Санжари, вулиця Центральна, 25, код 
ЄДРПОУ 42778606) шляхом їх приєднання до Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради (юридична адреса: 39300, 
Полтавська область, Новосанжарський район, смт Нові Санжари, вулиця 
Центральна, 30/1, код ЄДРПОУ 36545925). Встановити, що Комунальна 
установа «Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради (код ЄДРПОУ 
36545925) є правонаступником всіх активів і пасивів, прав та обов’язків 
реорганізованих шляхом приєднання юридичних осіб Комунальної установи 
«Руденківський Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної 
ради (код ЄДРПОУ 42292726) та Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради (код ЄДРПОУ 42778606). 
Припинити в зв’язку з реорганізацією юридичні особи: Комунальну установу 
«Руденківський Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної 
ради (код ЄДРПОУ 42292726) та Комунальну установу «Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради (код ЄДРПОУ 42778606).
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Затвердити персональний склад комісії з реорганізації юридичних осіб: 
Комунальної установи «Руденківський Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради (код ЄДРПОУ 42292726) та Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради 
(код ЄДРПОУ 42778606) згідно з додатком.

Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації юридичних осіб: 
Комунальної установи «Руденківський Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради (код ЄДРПОУ 42292726) та Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради 
(код ЄДРПОУ 42778606) за адресою: 39300, Полтавська область, 
Новосанжарський район, смт Нові Санжари, вулиця Центральна, 25.

Встановити, що строк заявления кредиторами своїх вимог до юридичних 
осіб: Комунальної установи «Руденківський Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради та Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради складає 2 (два) місяці з дня 
офіційного оприлюднення повідомлення про рішення селищної ради щодо 
припинення юридичних осіб: Комунальної установи «Руденківський Центр 
надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради 
шляхом їх приєднання до Комунальної установи «Новосанжарський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 
Новосанжарської селищної ради.

Зобов’язати голову комісії з реорганізації (Василенко В.М.) провести 
процедуру реорганізації установ, забезпечити вжиття всіх необхідних заходів 
щодо реорганізації та державної реєстрації припинення Комунальної установи 
«Руденківський Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної 
ради та Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради шляхом приєднання до Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради, у тому числі:

- Надати державному реєстратору документи, передбачені Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань», для проведення державної реєстрації рішення про 
припинення та державної реєстрації припинення Комунальної установи 
«Руденківський Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної 
ради та Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради шляхом приєднання до Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради.

- Провести інвентаризацію майна Комунальної установи «Руденківський 
Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської 
селищної ради.
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- Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами та кредиторами за 
зобов'язаннями Комунальної установи «Руденківський Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради.

- Скласти передавальні акти та подати їх на затвердження до 
Новосанжарської селищної ради після закінчення строку пред’явлення вимог 
кредиторами до Комунальної установи «Руденківський Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та Комунальної установи 
«Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради .

- Повідомити у встановленому законодавством порядку працівників 
Комунальної установи «Руденківський Центр надання соціальних послуг» 
Новосанжарської селищної ради та Комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради про припинення юридичних 
осіб у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання. Забезпечити дотримання 
соціально-правових гарантій працівників Комунальної установи «Руденківський 
Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та 
Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської 
селищної ради у порядку та на умовах, визначених чинним законодавством 
України.

Доручити директору Комунальної установи «Новосанжарський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» 
Новосанжарської селищної ради (Бодак С.А.) розробити нову структуру 
установи в зв’язку з приєднанням Комунальної установи «Руденківський Центр 
надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та Комунальної 
установи «Центр надання соціальних послуг» Новосанжарської селищної ради та 
подати її на затвердження селищної ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

21- СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі майна, 
переданого із спільної власності територіальних громад Полтавського 
району Полтавської області у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади.

ІНФОРМУВАЛА: Давиденко С.Д. -  начальник відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради довела 
до відому присутніх депутатів, що необхідно затвердити акти приймання- 
передачі основних засобів, переданих безоплатно із спільної власності 
територіальних громад Полтавського району Полтавської області у комунальну 
власність Новосанжарської селищної територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев’ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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22. СЛУХАЛИ: Про затвердження Скубія Г.І. заступником селищного 
гмови з питань діяльності виконавчих органів ради.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. - селищний голова, який озвучив присутнім 
депутатам свою пропозицію стосовно призначення на посаду заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Скубія 
Геннадія Івановича, старосту сіл Малий Кобелячок, Горобці, Ємцева Долина, 
Лахни, Олійники та зачитав біографічну довідку кандидата на посаду заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та запропонував 
підтримати дану кандидатуру.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Івашини В.М. заступником 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. - селищний голова, який озвучив присутнім 
депутатам свою пропозицію стосовно призначення на посаду заступника 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Івашину 
Валентина Миколайовича, зачитав біографічну довідку кандидата на посаду 
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 
запропонував підтримати дану кандидатуру. Доповідач зазначив також, що 
Івашина В.М. має значний досвід роботи у органах місцевого самоврядування. 
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню підтримати та винести на 
розгляд дев'ятої сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

Комісійне питання:
24. Про відповідність розміщення малих архітектурних форм в 

смт Нові Санжари будівельним вимогам.
ІНФОРМУВАВ: Мокляк В.А. -  головний спеціаліст відділу юридичного 
забезпечення та правової допомоги виконавчого комітету селищної ради, який 
зазначив, що відповідно до пункту 3 частини 2 статті 31 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» на сільські, селищні, міські ради покладені 
делеговані повноваження щодо здійснення в установленому порядку державного 
контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної 
документації при плануванні та забудові відповідних територій, зупинення у 
випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням 
містобудівної документації і проектів окремих об'єктів, а також може заподіяти 
шкоди навколишньому природному середовищу. Доповідач запропонував 
створити робочу групу або комісію по перевірці розміщення малих 
архітектурних форм в смт Нові Санжари. У той же час доповідач зазначив, що 
відповідно до пункту 27 Єдиних правил по ремонту і утриманню автомобільних 
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198:



«Маті архітектурні форми не повинні мати заглиблені в 
грунт фундаменти і не перевищувати за висотою 4 метрів. У населених пунктах 
чїзді архітектурні форми (крім кіосків для
">?лажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту) 
го зміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на
відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до
проїзної частини доріг і вулиць. Мокляк В.А. наголосив також на тому, що, 
крім уже сказаного, пунктом 35 вказаних правил забороняється розміщувати 
малі архітектурні форми:
- біля фасадів адміністративних і культових будівель,
безпосередньо біля пам'ятників, фонтанів, клумб, оглядових і
панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення 
будинків і декоративного благоустрою території;
- ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;
- в охоронних зонах інженерних комунікацій;
- на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20
метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього
знака, що її позначає (крім малих архітектурних форм, зблокованих 
з кіосками для продажу проїзних квитків);
- на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих
споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції, 
погодженим та затвердженим в установленому порядку);
-ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів.
Доповідач запропонує створити комісію і перевірити малі архітектурні форми на 
дотримання зазначених вище вимог.
ВИСТУПИЛИ: Васюта М.В. -  голова постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку зазначив, що у 
центрі селища є такі архітектурні форми, які не підлягають тим вимогам, які 
передбаченні чинним законодавством України і запропонував постійній комісії 
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту вийти на місце і перевірити малі архітектурні 
форми на відповідність їх розміщення будівельним вимогам та скласти 
відповідний акт і винести його на розгляд наступної комісії та сесії. У той же час 
запропонував дане питання озвучити на сесії 31 травня 2021 року у різному, щоб 
депутати донесли громаді це питання.
Мокляк В.А. -  головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення та правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, наголосив на тому, що перед 
цим укладалися договора на земельний сервітут, який дає право користуватися 
даною земельною ділянкою, а не будувати, адже коли розпочинається 
будівництво, то там уже інші вимоги. Зазначив також, що у договорі прописано, 
що необхідно дотримуватися будівельних норм, а у разі початку будівництва, то 
необхідно дотримуватися саме ті вимоги, які сьогодні були озвучені.
Івашина В.М. — кандидат на посаду заступника селищного голови з питань 
виконавчих органів ради зазначив, що є такий містобудівний документ, як 
Комплексна схема розміщення тимчасових споруд і зазначив, що в подальшому
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буде пропонувати її виготовити, щоб у майбутньому не виникало подібних 
проблем. При наявності Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд такі 
споруди розміщувалися б відповідно до неї.
Васюта М. В. - голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку запропонував доручити 
постійній комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження та транспорту на чолі із головою комісії 
Краснюк М.Т. та із залученням відповідних фахівців та представників ДАІ 
перевірити на відповідність розміщення малі архітектурні форми в смт Нові 
Санжари будівельним вимогам та скласти відповідний акт і винести його на 
розгляд наступної постійної комісії та сесії селищної ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити постійній комісії з питань комунальної власності, житлово- 
комунального господарства, енергозбереження та транспорту (Краснюк М.Т.) із 
залученням фахівців та представників ДАІ перевірити на відповідність 
розміщення малі архітектурні форми в смт Нові Санжари будівельним вимогам 
та скласти відповідний акт і винести його на розгляд наступної постійної комісії 
та сесії селищної ради.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

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

Голова постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та 
етики, законності та правопорядку


