
ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій селищної ради з питань комунальної 

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

законності і правопорядку

15.01.2021 року о 10.00 
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 і етики, законності і правопорядку

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

Присутні зі складу постійної комісії селищної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності і етики, законності і правопорядку
1.Васюта М.В.
2.0лвінницький М.І.
3. Вовк О.О.
Відсутні:
1. Свистун В.І.
2. Троян І.Г.

Присутні зі складу запрошених:

1. Супрун Г.І. -  голова селищної ради.
2. Васюта В.В. -  голова районної державної адміністрації.
3. Зуб Т. В. -  заступник голови райдержадміністрації.
4. Мокляк А.П.- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради.
5. Музика Т.В.- секретар селищної ради
6. Василенко В.М. -  керуючий справами виконавчого комітету селищної ради.
7. Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги виконавчого 
комітету селищної ради.
8. Яценко В. І. - начальник відділу містобудування та архітектури, житлово- 
комунального господарства виконавчого комітету селищної ради.
9. Горобець Л.М. -  начальник відділу фінансів Новосанжарської селищної ради.
10. Сидоренко Є.А.- директор ТОВ «Редакція газети «Світлиця»
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. 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 Л.М. -  начальник відділу фінансів Новосанжарської 
селищної ради.

2. Про входження до складу засновників Комунального підприємства 
«Стовбино-Долинське» Стовбино-Долинської сільської ради, зміну 
найменування та затвердження Статуту підприємства.

Інформує .Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

3. Про передачу в оперативне управління та на баланс нежитлової 
будівлі з господарськими приміщеннями за адресою: смт Нові Санжари, вул. 
Ветеринарна, 8/1,Комунальній установі «Трудовий архів»Новосанжарської 
селищної ради.

Інформує: Кондратюк Т. II. - начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради, -

4. Про прийняття майна спільної власності територіальних громад 
Повосанжарського району у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади.

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

5. Про прийняття матеріальних цінностей з балансу Новосанжарської 
райдержадміністрації.

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової
допомоги виконавчого комітету селищної ради.

6. Про затвердження актів приймання-передачі нежнтлових будівель, 
що передані із спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Новосанжарського району Полтавської області у комунальну власність 
Новосанжарської селищної територіальної громади.

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової
допомоги виконавчого комітету селищної ради.

7. Про пропозицію до Полтавської обласної державної адміністрації 
щодо передачі транспортних засобів до комунальної власності 
Новосанжарської селищної територіальної громади.

Інформує: Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги
виконавчого комітету селищної ради.

8. Про пропозицію до Полтавської районної ради щодо передачі із 
спільної власності територіальних громад Повосанжарського району у 
комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної громади



з
нежитлового приміщення за адресою: смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 
30/1.

Інформує: Кондратюк ТАЇ. - начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

9. Нро звернення до Головного управління державної податкової 
служби у Полтавській області щодо погодження передачі із державної 
власностіу комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної 
громади нежитлової будівлі за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 
57.

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

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

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.
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11. Нро затвердження графіка роботи відділу Центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету Новосанжарської селищної 
ради, його територіальних підрозділів та відокремлених робочих місць.

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

12. Про внесення змін до рішення першої сесії Новосанжарської 
селищної ради восьмого скликання від 27 листопада 2020 року № 10 «Про 
затвердження Положення про старосту».

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

13. Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії селищної ради 
сьомого скликання від 15 вересня 2020 року № 25 «Про затвердження 
Переліку підприємств, установ, організацій, майна та об’єктів, що належать 
до комунальної власності Новосанжарської селищної територіальної 
громади».

Інформує: Кондратюк Т.П.- начальник відділу юридично-правової допомоги 
виконавчого комітету селищної ради.

Склад комісій 10 осіб. Присутні 6 осіб. Кворум є.

За пропозицією селищного голови було запропоновано обрати головуючим та 
доручити ведення спільного засідання постійних комісій селищної ради (далі -  
спільне засідання) Васюту Михайла Васильовича -  голову постійної комісії з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, 
так як голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-



комунального господарства, енергозбереження та транспорту Краснюк М.Т. 
відсутня.

Супрун Г. І. запропонував проголосувати за пропозицію «Обрати головуючим 
та доручити ведення спільного засідання голові постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку Васюті 
Михайлу Васильовичу».

Результати голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0,
«не голосували» -0.

ВИРІШИЛИ: обрати головуючим та доручити ведення спільного засідання 
голові постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку Васюті Михайлу Васильовичу.

Васюта М.В. повідомив, що порядок денний спільного засідання постійних 
комісій розданий депутатам. Відповідні матеріали опубліковані на офіційному 
вебсайті селищної ради. Васюта М.В. запропонував проголосувати, щоб взяти 
існуючий порядок денний за основу. „
Результати голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не 
голосували» - 0.

ВИРІШИЛИ: взяти порядок денний спільного засідання за основу.
Васюта М.В. запропонував, якщо у присутніх немає заперечень, проголосувати за 
порядок денний в цілому.
Результати голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0,
«не голосували-0».
ВИРІШИЛИ: прийняти порядок денний спільного засідання в цілому.
Затвердили регламент роботи:

- для інформації з питань порядку денного -  до 10 хв.,
- для співдоповіді -  до 5 хв.,
- виступаючим -  до 3 хв.

Результати голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не 
голосували-0».
ВИРІШИЛИ: затвердити регламент роботи спільного засідання.

Перед розглядом питань порядку денного Васюта М.В. наголосив, що 
відповідно до вимог статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» у разі виникнення 
конфлікту інтересів, Ви маєте врегулювати його шляхом самостійного 
публічного оголошення про це безпосередньо до початку розгляду відповідного 
питання під час засідання ради. Крім того, відповідно до частини 1 статті 19 
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» кожний депутат місцевої 
ради у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат,
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який входить до складу постійної комісії, що має кворум на даному спільному 
засіданні, має право вирішального голосу. Усі інші депутати можуть брати 
участь у роботі постійних комісій з правом дорадчого голосу.

1. 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 відділу фінансів Новосанжарської 
селищно ї ради, яка довела до відома присутніх депутатів зміни до рішення третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 24 грудня 2020 року 
№ 15 «Про бюджет Новосанжарської селищної територіальної громади на 2021 
рік».
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про входження до складу засновників Комунального 
підприємства «Стовбино-Долинське» Стовбино-Долинської сільської ради, 
зміну найменування та затвердження Статуту підприємства. 
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про початок 
реорганізації сільських рад та виконавчих комітетів сільських рад шляхом 
приєднання їх до Новосанжарської селищної ради та їх виконавчих комітетів, 
зокрема:
1. Ввійти до складу засновників Комунального підприємства «Стовбино- 
Долинське» Стовбино-Долинської сільської ради;
2. Виключити зі складу засновників Стовбино-Долинську сільську раду;
3. Змінити найменування Комунального підприємства «Стовбино-Долинське» 
Стовбино-Долинської сільської ради на Комунальне підприємство «Стовбино- 
Долинське» Новосанжарської селищної ради.
4. Затвердити Статут Комунального підприємства «Стовбино-Долинське» 
Новосанжарської селищної ради.
5. Директору Комунального підприємства «Стовбино-Долинське» 
Новосанжарської селищної ради (Долішняк С.А.) забезпечити проведення 
державної реєстрації Статуту підприємства згідно з законодавством України.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про передачу в оперативне управління та на баланс 
нежитлової будівлі з господарськими приміщеннями за адресою: смт Нові 
Санжари, вул. Ветеринарна, 8/1,Комунальній установі «Трудовий архів» 
Новосанжарської селищної ради.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка проінформувала присутніх із
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проектом рішення «Про передачу в оперативне управління та на баланс 
нежитлової будівлі з господарськими приміщеннями за адресою: смт Нові 
Санжари, вул. Ветеринарна, 8/1, Комунальній установі «Трудовий архів» 
Новосанжарської селищної ради»,
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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4. СЛУХАЛИ: Про прийняття майна спільної власності територіальних 
громад Новосанжарського району у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П - начальник відділу юридично-правової
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прийняти безоплатно із спільної власності територіальних громад 
Новосанжарського району Полтавської області у комунальну власність 
Новосанжарської селищної територіальної громади окреме індивідуально 
визначене майно, зокрема:

адміністративну будівлю Новосанжарської районної ради загальною 
площею 1645,6 кв. м, розташовану за адресою: смт Нові Санжари, вул. 
Центральна, 23.

гараж на три автомобіля загальною площею 84,2 кв. м, розташований за 
адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

гараж на два автомобіля загальною площею 58,1 кв. м, розташований за 
адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

гараж на три автомобіля загальною площею 102,5 кв. м, розташований за 
адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

мережевий насос, розташований за адресою: смт Нові Санжари, вул. 
Центральна, 23.

котли ОГВ-10О «Маяк», що розташовані за адресою: смт Нові Санжари, 
вул. Центральна, 23.

автомобіль марки БАЕ\\ЮО ЬАМЭБ ТЕ69У ЗНГ, дата випуску 2005 рік, 
автомобіль марки ВАЗ 210930 ЗНГ, рік випуску 2005

земельну ділянку площею 0,3487 га, за адресою: смт Нові Санжари, вул. 
Центральна, 23.

майно спільної власності територіальних громад Новосанжарського району, 
що перебувало на балансі Новосанжарської районної ради, а також 
централізованих бухгалтерій та господарської групи, на обслуговуванні яких 
перебували заклади освіти і культури спільної власності, які розміщені на 
території сільських рад, що увійшли до складу Новосанжарської селищної 
територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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5. СЛУХАЛИ: Про прийняття матеріальних цінностей з балансу 
Новосанжарської райдержадміністрації.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П, - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, довела до відома депутатів, що 
згідно розпорядження голови Новосанжарської районної державної адміністрації 
від 12.01.2021 року № 12 «Про передачу матеріальних цінностей» необхідно 
прийняти безоплатно з балансу Новосанжарської районної державної 
адміністрації на баланс виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради 
матеріальні цінності, придбані за рахунок фінансування по програмах місцевих 
бюджетів та звернутись з пропозицією до Полтавської районної ради (як 
правонаступника Новосанжарської районної ради) щодо безоплатної передачі 
майна із спільної власності територіальних громад Новосанжарського району у 
комунальну власність Новосанжарської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі 
нежитлових будівель, що передані із спільної власності територіальних 
громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області у 
комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної громади. 
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, що відповідно до 
рішення другої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання від 18 
грудня 2020 року № 23 «Про прийняття із спільної власності територіальних 
громад сіл, селища Новосанжарського району Полтавської області нежитлових 
будівель у комунальну власність Новосанжарської селищної ради» необхідно 
затвердити акти приймання-передачі нежитлових будівель, що безоплатно 
передані із спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Новосанжарського району Полтавської області у комунальну власність 
Новосанжарської селищної територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про пропозицію до Полтавської обласної державної 
адміністрації щодо передачі транспортних засобів до комунальної власності 
Новосанжарської селищної територіальної громади.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 721-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Полтавської області», з метою забезпечення належного 
функціонування закладів соціального захисту населення, освіти, культури,
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охорони здоров’я Новосанжарської селищної територіальної громади та 
структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, а також 
використання автомобілів для більш оперативного вирішення проблемних питань 
у віддалених старостатах необхідно звернутися до Полтавській обласної 
державної адміністрації з пропозицією щодо безоплатної передачі у комунальну 
власність Новосанжарської селищної територіальної громади транспортних 
засобів, що перебувають на балансі Новосанжарської районної державної 
адміністрації та її структурних підрозділів, зокрема:
легкового автомобіля DEO Lams, рік випуску 2007;
легкового автомобіля ВАЗ 21093, рік випуску 2000;
легкового автомобіля ВАЗ 217230, рік випуску 2008.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Про пропозицію до Полтавської районної ради щодо 
передачі із спільної власності територіальних громад Новосанжарського 
району у комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної 
громади нежитлового приміщення за адресою: смт Нові Санжари, вул. 
Незалежності, 30/1.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 721-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Полтавської області», зважаючи на те, що об’єкти спільної 
власності територіальних громад, які знаходяться на території селищної ради і 
задовольняють колективні потреби виключно Новосанжарської селищної 
територіальної громади, повинні бути передані громаді за місцем розташування 
цих об’єктів, з метою облаштування служб соціального захисту населення 
громади, що надають соціальні послуги, в одному приміщенні для більшої 
доступності і зручності громадян, тому необхідно звернутись з пропозицією до 
Полтавської районної ради (як правонаступника Новосанжарської районної ради) 
щодо безоплатної передачі майна із спільної власності територіальних громад 
Новосанжарського району у комунальну власність Новосанжарської селищної 
територіальної громади, а саме: нежитлову будівлю Управління праці та 
соціального захисту населення Новосанжарської районної державної 
адміністрації за адресою: смт Нові Санжари, вул. Незалежності, 30/1.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: Про звернення до Головного управління державної 
податкової служби у Полтавській області щодо погодження передачі із 
державної власності у комунальну власність Новосанжарської селищної
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територіальної громади нежитлової будівлі за адресою: смт Нові Санжари, 
вул. Центральна, 57.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 721-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій 
територіальних громад Полтавської області», з метою забезпечення доступності 
адміністративних послуг, наближення адміністративних послуг до громадян, 
створення належних умов для забезпечення потреб громадян у наданні 
адміністративних послуг, в тому числі осіб з інвалідністю необхідно звернутися 
до Головного управління державної податкової служби у Полтавській області 
щодо надання погодження на передачу із державної власності у комунальну 
власність Новоеанжарської селищної територіальної громади нежитлового 
приміщення за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 57.
ВИСТУПИЛИ: Підтоптаний А.М. -  депутат селищної ради, уточнив, чи 
попередньо зверталися до Головного управління державної податкової служби у 
Полтавській області щодо погодження передачі із державної власності у 
комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної громади 
нежитлової будівлі за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 57.
В обговоренні взяли участь Супрун Г.І., Кондратюк Т.П.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно

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

ШФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, що необхідно 
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, а саме:

1.1. У відділі бухгалтерського та господарського забезпечення 
виконавчого комітету селищної ради:

- назву посади «завідуючий господарством» змінити на «завідувач 
господарства»;

- ввести додатково 2,5 штатних одиниць посади сторожа;
- ввести додатково 1 штатну одиницю головного спеціаліста з 

внутрішнього аудиту.
1.2. У відділі організаційної роботи та управління персоналом 

виконавчого комітету селищної ради додатково ввести 1 штатну одиницю 
головного спеціаліста.
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1.3. У відділі Центр надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету селищної ради:

- виключити 1 штатну одиницю посади державного реєстратора;
- виключити 1 штатну одиницю посади спеціаліста 1 категорії;
- виключити 1 штатну одиницю посади адміністратора в с. Великий 

Кобелячок;
- виключити 1 штатну одиницю посади адміністратора в с. Старі Санжари;
- ввести ї штатну одиницю посади адміністратора;
- ввести до підрозділу «Віддалені робочі місця» 2 штатні одиниці посади 

адміністратора.
1.4. Ввести до структури відділу освіти Новосанжарської селищної ради 

додатково 1 штатну одиницю спеціаліста І категорії-економіста та визначити 
загальну чисельність відділу -  22,5 штатних одиниці.

2. Затвердити структуру виконавчих органів Новосанжарської селищної
ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів в новій 
редакції згідно з додатками 1,2. *

3. Визначити загальну чисельність апарату ради та ЇЇ виконавчих органів в 
кількості 177,25 штатних одиниць.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань фінансів, бюджету та планування соціально- 
економічного розвитку.

ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження графіка роботи відділу Центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новосанжарської 
селищної ради, його територіальних підрозділів та відокремлених робочих 
місць.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П, - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що з 
метою покращення надання адміністративних послуг мешканцям 
Новосанжарської селищної територіальної громади, необхідно затвердити графік 
роботи відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради, його територіальних підрозділів та 
відокремлених робочих місць.
ВИСТУПИЛИ: Підтоптаний А.М. -  депутат селищної ради, поцікавився, якими 
нормативно-правовими актами регламентується режим роботи відділу ЦНАП до 
20.00 год.
Кондратюк Т.П. перелічила нормативно-правові акти, якими передбачений 
режим роботи відділу ЦНАП.
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ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення першої сесії 
Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 27 листопада 2020 
року № 10 «Про затвердження Положення про старосту».
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, що необхідно 
внести зміни до рішення першої сесії Новосанжарської селищної ради восьмого 
скликання від 27 листопада 2020 року № 10 «Про затвердження Положення про 
старосту», доповнивши розділ IV «Повноваження старости» Положення про 
старосту новим пунктом 4.2. наступного змісту:
4.2. Старости сіл Зачепилівка, Судівка, Стовбина-Долина, Супротивна Балка, 
Попове, Малий Кобелячок здійснюють повноваження адміністратора в частині 
надання адміністративних послуг відповідно до Переліку, затвердженого 
селищною радою».

ф

ВИСТУПИЛИ: Васюта М.В. -  голова постійної комісії, запитав, які 
адміністративні послуги надаватимуться старостами та чи у них буде своя 
печатка для видачі довідок?
Кондратюк Т.П. надала змістовну відповідь щодо переліку адміністративних 
послуг, які будуть надаватися старостами сіл.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять сьомої сесії 
селищної ради сьомого скликання від 15 вересня 2020 року № 25 «Про 
затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, майна та об’єктів, 
що належать до комунальної власності Новосанжарської селищної 
територіальної громади».
ІНФОРМУВАВ: Яценко В. І. - начальник відділу містобудування та 
архітектури, житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
селищної ради, який повідомив, що враховуючи рішення другої, третьої, четвертої 
позачергових сесій селищної ради восьмого скликання щодо прийняття із 
спільної власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району 
підприємств, установ і організацій у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади необхідно внести зміни до рішення тридцять 
сьомої сесії селищної ради сьомого скликання від 15 вересня 2020 року № 25 
«Про затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, майна та 
об’єктів, що належать до комунальної власності Новосанжарської селищної 
територіальної громади», зокрема: змінити назву рішення та викласти її в 
наступній редакції: «Про затвердження Переліків підприємств, установ, 
організацій, майна та об’єктів, що належать до комунальної власності 
Новосанжарської селищної територіальної громади».
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ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд чергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

14 СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Підтоптаний А.М. -  депутат селищної ради, який запропонував 
проводити сесії та засідання постійних комісій в один день для зручності 
добирання депутатів на сесію та комісії із навколишніх сіл територіальної 
громади.

Дану пропозицію підтримали присутні депутати.

Голова постійної комісії селищної ради 
з питань регламенту, депутатської діяльносі
та етики, законності та правопорядку

Заступник голови постійної комісії 
селищної ради з питань комунальної 
власності, житлово-комунального 
господарства, енергозбереження 
та транспорту А.М. Підтоптаний


