
ПРОТОКОЛ
засідання постійної комісії селищної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку

17.12.2020 року о 12.00 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 і етики, законності і 
правопорядку

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

Присутні зі складу запрошених:

1. Супрун Геннадій Іванович -  селищний голова.
2. Васюта Владислав Вікторович -  голова райдержадміністрації.
3. Зуб Тарас Вікторович -  заступник голови райдержадміністрації.
4. Мокляк Анатолій Павлович -  заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради.
5. Музика Таміла Володимирівна -  секретар селищної ради.
6. Кондратюк Тетяна Петрівна -  начальник відділу юридично-правової 

допомоги виконавчого комітету селищної ради.
7. Рубайко Олена Вікторівна -  начальник відділу фінансування, 

економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету селищної ради.

8. Маслюк Олена Іванівна -  кандидат на посаду старости села Клюсівка.
9. Акопова Лариса Олексіївна - кандидат на посаду старости сіл Пологи, 

Лисівка, Стрижівщина.
10. Долішняк Світлана Анатоліївна - кандидат на посаду старости сіл 

Стовбина Долина, Коби, Давидівка, Грекопавлівка.
11. Мазілов Іван Васильович - кандидат на посаду старости села Зачепилівка.
12. Сидоренко Є.А. -  директор ТОВ «Редакція газети «Світлиця».



ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання заступника голови та секретаря постійної комісії 
селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку.

Інформує: Васюта Михайло Васильович -  голова постійної комісії,

2. Про затвердження старости села Зачепилівка.
Інформує: Супрун Геннадій Іванович -  селищний голова.

3. Про затвердження старости села Клюсівка.
Інформує: Супрун Геннадій Іванович -  селищний голова.

4. Про затвердження старости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина.
Інформує: Супрун Геннадій Іванович -  селищний голова.

5. Про затвердження старости сіл Стовбина Долина, Коби, Давидівка, 
Г рекопавлівка.

Інформує: Супрун Геннадій Іванович — селищний голова.

6. Про внесення змін до складу та чисельності виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради.

Інформує: Супрун Геннадій Іванович -  селищний голова.

7. Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Повосанжарській селищній раді на 2020 рік.

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

$. Про затвердження Регламенту Новосанжарської селищної ради 
восьмого скликання.

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

9. Про пропозицію щодо передачі майна Центру з питань надання 
адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній 
адміністрації до комунальної власності Новосанжарської селищної ради.

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

10. Про пропозицію щодо передачі до комунальної власності 
Новосанжарської селищної ради Новосанжарського районного 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) і його майна та вихід із засновників установи.

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



11. Про пропозицію щодо передачі до комунальної власності 
Новосанжарської селищної ради Новосанжарського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і його майна та вихід із 
засновників установи.

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

12. Про уповноважену особу Новосанжарської селищної ради в 
Асоціації «Полтавська обласна асоціації органів місцевого 
самоврядування».

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

13. Різне.

Голосували за затвердження Порядку денного в цілому: за -  4, проти -  0, 
утримались -  0, не голосували -  0.

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 масте врегулювати його шляхом самостійного 
публічного оголошення про це безпосередньо до початку розгляду 
відповідного питання під час засідання ради.

1. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови та секретаря 
постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку.
ІНФОРМУВАВ: Васюта М.В. -  голова постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку, 
який запропонував обрати заступником голови постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку 
депутата селищної ради - Свистуна В.1.

ВИСТУПИЛИ: Свистун В.І. заявив про сомовідвод у розгляді його 
кандидатури стосовно заступника голови комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку.
Васюта М. В. запропонував обрати заступником голови постійної комісії 
селищної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку - Ольшницького М.І.
Ольшницький М.І. заявив, що при вирішенні цього питання виникає конфлікт 
інтересів і тому у зв'язку із уникненням конфлікту інтересів участі у 
голосуванні брати не буде.



ВИРІШИЛИ: Обрати заступником голови постійної комісії селищної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та 
правопорядку - Ольшницького МІ.

Результати голосування: за — 3, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  1.

Васюта М.В. - голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку, запропонував обрати 
секретарем постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності та етики, законності та правопорядку депутата селищної ради - 
Вовк О. О.

Вовк О.О. заявила, що при вирішенні цього питання виникає конфлікт 
інтересів і тому у зв'язку із уникненням конфлікту інтересів участі у 
голосуванні брати не буде.

ВИРІШИЛИ: Обрати секретарем постійної комісії селищної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності та етики, законності та правопорядку - 
Вовк О. О.
Результати голосування: за -  3, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  1.

2. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Зачепилівка.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. -  селищний голова, який запропонував 
затвердити на посаду старости села Зачепилівка кандидатуру Мазілова Івана 
Володимировича та представив його.

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Мазілова Івана Володимировича на 
посаду старости села Зачепилівка.

Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

3, СЛУХАЛИ: Про затвердження старости села Клюсівка.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. - селищний голова, який запропонував затвердити 
на посаду старости села Клюсівка кандидатуру Маслюк Олени Іванівни та 
представив її.

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Маслюк Олени Іванівни на посаду 
старости села Клюсівка.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.



4. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости сіл Пологи, Лисівка, 
Стрижівкцина.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. -  селищний голова, який запропонував 
затвердити на посаду старости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина кандидатуру 
Акопової Лариси Олексіївни та представив її,

ВИСТУПИЛИ: Свистун В.І. -  депутат селищної ради, задав кілька 
уточнюючих питань в частині доцільності даної посади у селах, де кількість 
жителів менше 600 чоловік.
В обговоренні взяли участь Супрун Г.І., Васюта В.В., Васюта М.В.

ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Акопової Лариси Олексіївни на посаду 
старости сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина.

Результати голосування: за ~ 3, проти -  0, утримались -  1 (Свистун В.І.), не 
голосували -  0.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження старости сіл Стовбина Долина, 
Коби, Давидівка, Грекопавлівка.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. -  селищний голова, який запропонував 
затвердити на посаду старости сіл Стовбина Долина, Коби, Давидівка, 
Грекопавлівка кандидатуру Долішняк Світлани Анатоліївни та представив її.
ВИРІШИЛИ: підтримати кандидатуру Долішняк Світлани Анатоліївни на 
посаду старости сіл Стовбина Долина, Коби, Давидівка, Грекопавлівка.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

6. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу та чисельності 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради.
ІНФОРМУВАВ: Супрун Г.І. -  селищний голова, який у зв’язку із 
затвердженням осіб на посади старост запропонував внести зміни до складу 
виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради, включивши до його 
складу таких осіб:

Мазілова Івана Володимировича - старосту села Зачепилівка;

Маслюк Олену Іванівну - старосту села Клюсівка;

Акопову Ларису Олексіївну - старосту сіл Пологи, Лисівка, Стрижівщина;

Долішняк Світлану Анатоліївну -  старосту сіл Стовбина Долина, Коби, 
Давидівка, Грекопавлівка та затвердити персональний склад виконавчого 
комітету Новосанжарської селищної ради в кількості 23 осіб в новій редакції.

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.



2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про внесення змін до складу та 
чисельності виконавчого комітету Новосанжарської селищної ради» та 
рекомендувати його на розгляд другої позачергової сесії селищної ради 
восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

7. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми розвитку місцевого 
самоврядування у Новосанжарській селищній раді на 2020 рік.
ІНФОРМУВАЛА: Рубайко О.В. - начальник відділу фінансування, 
економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету селищної ради, яка проінформувала про необхідність внесення змін 
та доповнень до Програми розвитку місцевого самоврядування у 
Новосанжарській селищній раді на 2020 рік.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про внесення змін до Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Новосанжарській селищній раді на 2020 
рік» та рекомендувати його на розгляд другої позачергової сесії селищної ради 
восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

8. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Новосанжарської 
селищної ради восьмого скликання.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка ознайомила присутніх із 
змістом та основними розділами Регламенту Новосанжарської селищної ради 
восьмого скликання.
ВИСТУПИЛИ: В обговоренні взяли участь Свистун В.І, Супрун Г.І.,
Васюта М.В.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про затвердження Регламенту 
Новосанжарської селищної ради восьмого скликання» та рекомендувати його 
на розгляд другої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

9. СЛУХАЛИ: Про пропозицію щодо передачі майна Центру з 
питань надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній 
державній адміністрації до комунальної власності Новосанжарської 
селищної ради.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка проінформувала присутніх



про необхідність звернутися до Новосанжарської районної державної 
адміністрації з пропозицією щодо передачі майна Центру з питань надання 
адміністративних послуг райдержадміністрації до комунальної власності 
Новосанжарської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про пропозицію щодо передачі 
майна Центру з питань надання адміністративних послуг при Новосанжарській 
районній державній адміністрації до комунальної власності Новосанжарської 
селищної ради» та рекомендувати його на розгляд другої позачергової сесії 
селищної ради восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

10. СЛУХАЛИ: Про пропозицію щодо передачі до комунальної 
власності Новосанжарської селищної ради Новосанжарського районного 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) і його майна та вихід із засновників установи.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка проінформувала присутніх 
про необхідність звернутися до Новосанжарської районної державної 
адміністрації з пропозицією щодо передачі до комунальної власності 
Новосанжарської селищної ради юридичної особи - Новосанжарського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), його майна та виходу із засновників установи.

ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про пропозицію щодо передачі 
до комунальної власності Новосанжарської селищної ради Новосанжарського 
районного територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) і його майна та вихід із засновників установи» та 
рекомендувати його на розгляд другої позачергової сесії селищної ради 
восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

11. СЛУХАЛИ: Про пропозицію щодо передачі до комунальної 
власності Новосанжарської селищної ради Новосанжарського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і його майна та вихід із 
засновників установи.
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т. П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка проінформувала присутніх 
про необхідність звернутися до Новосанжарської районної державної 
адміністрації з пропозицією щодо передачі до комунальної власності



Новосанжарської селищної ради юридичної особи - Новосанжарського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, його майна та 
виходу із засновників установи.
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про пропозицію щодо передачі 
до комунальної власності Новосанжарської селищної ради Новосанжарського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і його майна та 
вихід із засновників установи» та рекомендувати його на розгляд другої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

12. СЛУХАЛИ: Про уповноважену особу Новосанжарської селищної
ради в Асоціації «Полтавська обласна асоціації органів місцевого
самоврядування».
ІНФОРМУВАЛА: Кондратюк Т.П. - начальник відділу юридично-правової 
допомоги виконавчого комітету селищної ради, яка проінформувала присутніх 
про необхідність уповноважити Новосанжарського селищного голову 
Супруна Геннадія Івановича представляти інтереси Новосанжарської селищної 
ради в Асоціації «Полтавська обласна асоціація органів місцевого
самоврядування».
ВИРІШИЛИ: 1. Інформацію взяти до відома.
2. Підтримати проект рішення селищної ради «Про уповноважену особу 
Новосанжарської селищної ради в Асоціації «Полтавська обласна асоціації 
органів місцевого самоврядування» та рекомендувати його на розгляд другої 
позачергової сесії селищної ради восьмого скликання.
Результати голосування: за -  4, проти -  0, утримались -  0, не голосували -  0.

13. СЛУХАЛИ: Різне.
ВИСТУПИЛИ: Свистун В.І. запитав, чи тепер до селищної ради йому 
подавати рішення суду щодо земельних ділянок?

В обговоренні взяли участь Супрун Г.І., Кондратюк Т.П.

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

Секретар постійної комісії селищної ради 
з питань регламенту, депутатської діяльності 
та етики, законності та правопорядку О.О. Вовк


