
ПРОТОКОЛ
спільного засідання постійних комісій селищної ради з питань комунальної 

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

законності та правопорядку

23.12.2020 року о 13.00 год. 
конференц-зала адмінбудинку 
за адресою: смт Нові Санжари, 
вул. Центральна, 23

Головує: Краснюк Марія Тимофіївна - голова постійної комісії селищної ради 
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та транспорту.

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. Дави ден ко В.О.
4. Підтоптаний А.М.
З.Піліпішина Л.М.

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

Присутні зі складу запрошених:
1. Супрун Г.І. -  селищний голова.
2. Васюта В.В. -  голова райдержадміністрації.
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. Кондратюк Т.П. -  начальник відділу юридично-правової допомоги 

виконавчого комітету селищної ради.
7. Яценко В.І. -  начальник відділу містобудування та архітектури, житлово- 

комунального господарства виконавчого комітету селищної ради.
8. Рубайко О.В. -  начальник відділу фінансування, економічного розвитку, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету селищної ради.
9. Гиря О.В. — в. о. головного лікаря Комунального некомерційного



підприємства «Новосанжарська центральна районна лікарня 
Новосанжарської районної ради Полтавської області».

10. Яковенко О. В. - головний лікар Комунального некомерці йного 
підприємства «Новоеанжарський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Новосанжарської районної ради Полтавської області».

11. Шило Ю.В. - начальник Новосанжарського районного сектору Головного 
управління ДСНС України у Полтавській області.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування 
Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки.

Інформує: Рубато Олена Вікторівна -  начальник відділу фінансування, 
економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету селищної ради.

2. Про затвердження Комплексної програми «Розвиток житлово- 
комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 
роки».

Інформує: Яценко Віталій Іванович -  начальник відділу містобудування та 
архітектури, житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
селищної ради.

3. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 
підприємств Новосанжарської селищної ради на 2021 рік.

Інформує: Яценко Віталій Іванович -  начальник відділу містобудування та 
архітектури, житлово-комунального господарства виконавчого комітету 
селищної ради.

4. Про затвердження Програми надання депутатами селищної ради 
допомоги соціально незахищеним громадянам на 2021 рік.

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

5. Про затвердження Програми забезпечення діяльності 
Новосанжарської місцевої пожежної охорони на території Новосанжарської 
селищної територіальної громади на 2021 рік.

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

6. Про затвердження бюджету Новосанжарської селищної 
територіальної громади на 2021 рік.

Інформує: Рубайко Олена Вікторівна — начальник відділу фінансування, 
економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету селищної ради.

7. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства «Новоеанжарський центральна лікарня Новосанжарської 
селищної ради Полтавського району Полтавської області» на 2021 рік.
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Інформує: Гиря Ольга Василівна — в.о. головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарська центральна лікарня 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області».

8. Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного 
підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Новосанжарської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області» на 2021 рік.

Інформує: Яковенко Олег Володимирович - головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Новосанжарської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області».

9. Про внесення змін до назви селищної ради.
Інформує: Кондратюк Тетяна Петрівна -  начальник відділу юридично- 

правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.
10. Про затвердження актів приймання-передачі майна Комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської районної ради 
Полтавської області із спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Новосанжарського району у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади.

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

11. Про затвердження актів приймання-передачі майна Комунальної 
установи «Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад 
Новосанжарського району» Новосанжарської районної ради із спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району у 
комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної громади.

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

12. Про створення комунальної організації Новосанжарська місцева 
пожежна охорона.

Інформує: Кондратюк Тетяна Петрівна — начальник відділу юридично- 
правової допомоги виконавчого комітету селищної ради.

13. Про зміну найменування Комунальної установи «Об’єднаний 
трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського району» та 
затвердження Положення установи.

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

14. Про зміну найменування Комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської області та 
затвердження Статуту установи.

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



15. Про умови оплати праці Новосанжарського селищного голови 
Супруна Г.І. на 2021 рік.

Інформує: Кондратюк Тетяна Петрівна -  начальник відділу юридично- 
правової допомоги виконавчого комітету селищної ради,

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми розвитку місцевого
самоврядування Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки. 
ІНФОРМУВАЛА: Рубайко О.В. -  начальник відділу фінансування, економічного 
розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету селищної 
ради, яка повідомила, що Програма розвитку місцевого самоврядування 
Новосанжарської селищної ради на 2021-2023 роки розроблена відповідно до 
статті 140 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та спрямована на подальший розвиток самоврядування як важливої 
складової становлення громадянського суспільства. Дана Програма передбачає 
основні напрями розвитку місцевого самоврядування в Новосанжарській 
селищній ради на 2021-2023 роки. Фінансування Програми відбуватиметься 
виключно в межах кошторисних видатків на кожен конкретний рік. Програма 
передбачає реалізацію відповідних заходів за умови стабільного фінансування та 
матеріального забезпечення. ф
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Комплексної програми «Розвиток 
житлово-комунального господарства Новосанжарської селищної ради на 
2021-2023 роки».
ІНФОРМУВАВ: Яценко В. І. -  начальник відділу містобудування та архітектури, 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету селищної ради, який 
повідомив, що основною діяльністю житлово-комунального господарства в 
громаді є повне задоволення потреб громади в усіх видах житлово-комунальних 
послуг, створення комфортних умов для мешканців, ефективне використання 
комунальної власності, належне утримання, збільшення обсягів капітального 
ремонту та реконструкції об’єктів комунальної власності, поліпшення технічного 
стану водопровідних мереж, поступова переорієнтація житлово-комунального 
господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергоємності 
надання житлово-комунальних послуг, зменшення аварійності на автошляхах 
громади, поліпшення екологічного стану населених пунктів та інше. Метою 
Програми є здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності 
функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб 
населення у наданні якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення 
реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, 
забезпечення утримання територій населених пунктів Новосанжарської громади у 
належному стані та підвищення рівня благоустрою. Тому необхідно передбачати 
у місцевому бюджеті видатки бюджетних коштів на виконання заходів, в межах 
затвердженого місцевого бюджету. Орієнтовні обсяги фінансування заходів, 
спрямовані на виконання Програми, можуть змінюватися в залежності від 
потреби та обсягів у виконанні заходів.
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ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки
комунальних підприємств Новосанжарської селищної ради на 2021 рік. 
ІНФОРМУВАВ: Яценко В. І. -  начальник відділу містобудування та архітектури, 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету селищної ради, який 
зазначив, що основними завданнями Програми є забезпечення стабільності 
роботи комунальних підприємств Новосанжарської селищної ради та їх дочірніх 
підприємств відповідно до функціональних призначень, забезпечення надійності 
й безпеки щодо надання послуг із постачання холодної води, вивезення твердих і 
рідких побутових відходів, санітарної очистки населених пунктів,
працевлаштування громадян, створення нових робочих місць, розширення сфери 
надання послуг із обслуговування юридичних і фізичних осіб, покращення якості 
послуг, отримання прибутку. Доповідач зазначив, що діючі тарифи на комунальні 
послуги не забезпечують відшкодування витрат на їх надання, не скорочують 
розміри заборгованості населення за надані послуги. Усе це призводить до того, 
що комунальним підприємствам та їх- дочірнім підприємствам не 
вистачає обігових коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по 
утриманню та оновленню інженерних мереж, придбання необхідних технічних 
засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємств за рахунок 
капітальних вкладень.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми надання депутатами 
селищної ради допомоги соціально незахищеним громадянам на 2021 рік. 
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. -  начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка доповіла присутнім депутатам 
про необхідність затвердження Програми надання депутатами селищної ради 
допомоги соціально незахищеним громадянам в 2021 році. Оскільки ця програма 
визначає і обґрунтовує необхідність та доцільність надання депутатами селищної 
ради матеріальної допомоги соціально незахищеним категоріям громадян. 
Грошові кошти спрямовуються на лікування, протезування, відшкодування 
наслідків нещасного випадку чи стихійного лиха, вирішення соціально-побутових 
питань малозахищених громадян та членів їх сімей, які постійно проживають на 
території громади. Загальна сума коштів для надання допомоги визначається 
рішенням сесії селищної ради про бюджет Новосанжарської селищної 
територіальної громади на відповідний рік.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.
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5. СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми забезпечення діяльності 
Новосанжарської місцевої пожежної охорони на території Новосанжарської 
селищної територіальної громади на 2021 рік.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. -  начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила про те, що 
необхідно затвердити Програму забезпечення діяльності Новосанжарської 
місцевої пожежної охорони на території Новосанжарської селищної 
територіальної громади на 2021 рік. Програма визначає основні напрями 
створення місцевої пожежної охорони на території Новосанжарської селищної 
територіальної громади, забезпечення її діяльності, підтримки її розвитку та 
зміцнення матеріально-технічної бази. Метою Програми є забезпечення захисту 
населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, 
об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей та 
населених пунктів Новосанжарської селищної територіальної громади від пожеж, 
підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для 
реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки та виконання основних 
заходів даної програми. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за 
рахунок коштів селищного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

6. СЛУХАЛИ: Про затвердження бюджету Новосанжарської селищної 
територіальної громади на 2021 рік.

ІНФОРМУВАЛА: Рубайко О.В. -  начальник відділу фінансування, економічного 
розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету селищної 
ради, яка повідомила, що формування показників бюджету здійснено на основі 
податкової реформи та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на 
принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого 
самоврядування. Обсяг фінансового ресурсу бюджету громади на 2021 рік 
розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, 
положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, а також змін до 
законодавчих актів, пов’язаних з подальшою реалізацією реформи міжбюджетних 
відносин у контексті децентралізації. Доповідач детально озвучила проект 
рішення «Про затвердження бюджету Новосанжарської селищної територіальної 
громади на 2021 рік».
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарський центральна лікарня 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області» 
на 2021 рік.
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ІНФОРМУВАЛА: Гиря О. В. -  в. о. головного лікаря Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарська центральна лікарня 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області», яка 
озвучила, що з метою надання Комунальному некомерційному підприємству 
«Новосанжарська центральна лікарня Новосанжарської селищної ради 
Полтавського району Полтавської області» додаткової фінансової підтримки з 
місцевого бюджету, забезпечення ефективного функціонування системи надання 
населенню доступної і високоякісної вторинної медичної допомоги, необхідно 
затвердити Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новосанжарська центральна лікарня Новосанжарської селищної 
ради Полтавського району Полтавської області» на 2021 рік.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження фінансового плану Комунального 
некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико- 
санітарної допомоги Новосанжарської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області» на 2021 рік.
ІНФОРМУВАВ: Яковенко О.В. - головний лікар Комунального некомерційного 
підприємства «Новосанжарський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Новосанжарської селищної ради Полтавського району Полтавської області», який 
повідомив, що дана Програма необхідна для стабільного функціонування 
Комунального некомерційного підприємства «Новосанжарський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Новосанжарської селищної ради Полтавського 
району Полтавської області», утримання мережі структурних підрозділів, 
поліпшення матеріально-технічної бази та створення належних умов для розвитку 
первинної медико-санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, 
покращення ефективності медичного обслуговування населення. Прийняття 
Програми фінансової підтримки створює правові засади для здійснення 
фінансування за рахунок місцевого бюджету. Актуальність Програми фінансової 
підтримки КНП «Новосанжарський Центр ПМСД» на 2021 рік зумовлена 
необхідністю забезпечення пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної 
допомоги, забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки, 
утримання мережі структурних підрозділів, удосконалення надання невідкладної 
медичної допомоги населенню, оновлення матеріально-технічної бази 
амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерсько- 
акушерських пунктів, забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, 
впровадження матеріальної мотивації праці медичних працівників.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

9. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до назви селищної ради. 
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. -  начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради доповіла, про те, що, враховуючи 
положення Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ
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«Про утворення та ліквідацію районів», необхідно внести зміни до назви 
Новосанжарської селищної ради Новосанжарського району Полтавської області і 
перейменувати її на Новосанжарську селищну раду Полтавського району 
Полтавської області та здійснити реєстраційні дії у визначеному законом порядку, 
а також рекомендувати підприємствам, закладам, установам, організаціям всіх 
форм власності, фізичним особам -  підприємцям, які зареєстровані та вчиняють 
свою діяльність на території Новосанжарської селищної ради Полтавського 
району Полтавської області, вжити заходів щодо приведення у відповідність (у 
зв'язку із перейменуванням району) об’єктів топоніміки, документів, вивісок, 
печаток тощо.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі майна 
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської 
районної ради Полтавської області із спільної власності територіальних 
громад сіл, селища Новосанжарського району 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 № 21 «Про прийняття Комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської області у 
комунальну власність Новосанжарської селищної ради та входження до складу 
засновників установи», необхідно затвердити акти приймання-передачі майна 
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської районної 
ради Полтавської області, безоплатно переданого 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 третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

М. СЛУХАЛИ: Про затвердження актів приймання-передачі майна 
Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад 
Иовосанжарського району» Новосанжарської районної ради із спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Иовосанжарського району 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 № 20 «Про прийняття Комунальної установи «Об’єднаний 
трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського району» 
Новосанжарської районної ради у комунальну власність Новосанжарської 
селищної ради та входження до складу засновників установи», необхідно
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затвердити акти приймання-передачі майна Комунальної установи «Об’єднаний 
трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського району» 
Новосанжарської районної ради, безоплатно переданого 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 третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

12. СЛУХАЛИ: Про створення комунальної організації
Новосанжарська місцева пожежна охорона.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П, -  начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка доповіла, що Новосанжарська 
місцева пожежна охорона є місцевим пожежно-рятувальним підрозділом, 
утвореним Новосанжарською селищною радою, заснованим на комунальній 
власності територіальної громади, для забезпечення місцевої пожежної охорони. 
За організаційно-правовою формою господарювання МЛО є комунальною 
організацією. У разі атестування МЛО у відповідності до законодавства на 
здатність до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та 
отримання свідоцтва на право проведення таких робіт, МЛО отримує статус 
комунальної аварійно-рятувальної служби та запропонувала створити комунальну 
організацію Новосанжарська місцева пожежна охорона.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

13. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Комунальної установи 
«Об'єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського 
району» та затвердження Положення установи.
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 № 20 «Про прийняття Комунальної установи «Об’єднаний 
трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського район}» 
Новосанжарської районної ради у комунальну власність Новосанжарської 
селищної ради та входження до складу засновників установи», в зв’язку з 
затвердженням актів приймання-передачі майна Комунальної установи 
«Об’єднаний трудовий архів селищної, сільських рад Новосанжарського району» 
Новосанжарської районної ради у комунальну власність Новосанжарської 
селищної територіальної громади та з метою забезпечення збереженості 
документів з особового складу та документів тимчасового зберігання суб’єктів 
господарської діяльності незалежно від форм власності майна та 
підпорядкування, що розташовані на відповідній території, виникає необхідність 
змінити найменування Комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів 
селищної, сільських рад Новосанжарського району» Новосанжарської районної
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ради на Комунальну установу «Трудовий архів Новосанжарської селищної 
ради» - юридична адреса - смт Нові Санжари, вул. Ветеринарна, 8/1.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

14. СЛУХАЛИ: Про зміну найменування Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської
області та затвердження Статуту установи.
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 № 21 «Про прийняття Комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської області із спільної 
власності територіальних громад сіл, селища Новосанжарського району у 
комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної громади, в 
зв’язку з затвердженням актів приймання-передачі майна Комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської 
області у комунальну власність Новосанжарської селищної територіальної 
громади та з метою забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з 
особливими освітніми потребами, які проживають на території громади, виникла 
необхідність змінити найменування Комунальної установи «Інклюзивно- 
ресурсний центр» Новосанжарської районної ради Полтавської області на 
Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Новосанжарської селищної 
ради.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

15. СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці Новосанжарського селищного 
голови Супруна Г.І. на 2021 рік.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. -  начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка повідомила, що необхідно 
визначити умови оплати праці Новосанжарського селищного голови 
Супруна Геннадія Івановича в межах затверджених видатків на оплату праці 
працівників Новосанжарської селищної ради на 2021 рік, зокрема проектом 
рішення пропонувалося:
- виплачувати щомісячно посадовий оклад та надбавку за п'ятий ранг посадової 
особи місцевого самоврядування в розмірах, визначених додатками 50 та 57 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;
- виплачувати щомісячно надбавку за вислугу років в розмірі 15 % до посадового 
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 
самоврядування та залежно від стажу служби в органах місцевого 
самоврядування;
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- установити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50 % посадового 
окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування 
та надбавки за вислугу років;
- здійснювати щомісячне преміювання селищного голови Супруна ГЛ. відповідно 
до його особистого вкладу в загальні результати роботи та фактично 
відпрацьований час у розмірі 50 % середньомісячної заробітної плати;
- здійснювати виплату селищному голові Супруну ГЛ. допомоги на оздоровлення 
при наданні щорічної основної відпустки у розмірі середньомісячної заробітної 
плати.

Доповідач також зазначила, що умови оплати праці селищного голови 
застосовуються з 01 січня 2021 року.
ВИРІШИЛИ: проект рішення по даному питанню внести на розгляд третьої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Підсумки голосування: «За» - одноголосно.

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


