
  

 
 

Новосанжарська селищна рада 

Полтавського району Полтавської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

селищного голови 
 

03 листопада 2021 року                      смт Нові Санжари                                   № 272 

 

 

Про скликання п’ятнадцятої  

позачергової сесії Новосанжарської  

селищної ради восьмого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту Новосанжарської селищної ради восьмого скликання, з метою 

вирішення питань місцевого значення: 

 

І. Скликати пленарне засідання п’ятнадцятої позачергової сесії Новосанжарської 

селищної ради восьмого скликання 4 листопада 2021 року о 13-й годині в 

приміщенні адміністративного будинку за адресою: смт Нові Санжари, вул. 

Центральна, 23. 

 

II. На розгляд сесії внести питання: 

1. Про призначення керівника Старосанжарського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Новосанжарської селищної 

ради Полтавської області, який пройшов конкурсний відбір. 

2. Про призначення керівника Новосанжарського ліцею Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області, який пройшов конкурсний відбір. 

3. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Бодак Т.П. в межах с. Забрідки 

4. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Брижань О.В. в межах с. Великий 

Кобелячок 

5. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3000 га для 

веденняособистого селянського господарства громадянці Вовк І.І. в межах с. Попове 

6. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Головко Н.В. за межами с. 

Дмитренки 



7. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Головку Ю.А. за межами с. 

Дмитренки 

8. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Дору Г.Д. в межах с. Шовкопляси 

9. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Дробиняку А.С. за межами с. 

Попове 

10. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Задорожній А.О. в межах с. 

Шпортьки 

11. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Задорожній В.М. в межах с. 

Шпортьки 

12. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,3000 га громадянину 

Зімовцю Г.В. в межах с. Коби 

13. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Золотухіну О.В. за межами с. 

Лахни 

14. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства в оренду громадянці Карпенко Я.О. за межами 

с. Старі Санжари 

15. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Качмарю В.О. за межами с. 

Попове 

16. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Клованичу І.І. в межах с. 

Пасічне 

17. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га громадянину 

Коломійцю І.І. за межами с. Стовбина Долина 

18. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га громадянці 

Коломієць Т.П. за межами с. Стовбина Долина 

19. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 



особистого селянського господарства громадянці Лисенко В.В. за межами с. 

Дмитренки 

20.  Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Лисенку О.М. за межами с. 

Дмитренки 

21. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Литвиненку В.О. за межами 

с. Дмитренки.  

22. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Савенко Л.А. за межами с. Ємцева 

Долина 

23. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Світличному А.Є. за межами с. 

Малий Кобелячок 

24. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,2992 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Черненку В.М. за межами с. 

Пологи 

25. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Шамоті В.В. за межами с. 

Дмитренки 

26. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Шопі Р.С. за межами с. Попове 

27. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га громадянину 

Свириденку Ю.М. в межах с. Малий Кобелячок  

28. Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,3935 га для ведення особистого селянського господарства громадянину Носову 

О.В. в межах с. Олійники  

29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Вовк М.І. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Сонячна, 5  

30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Дмитренку Б. Ю. в межах с. Стовбина 

Долина, вул. Козацька, 12 

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд громадянину Дмитренку Д.О. в межах с. Стовбина 

Долина, вул. Каштанова, 8 

32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Коломійцю Є.Ю. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Сонячна, 3  

33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Коломійцю С.О. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Козацька, 7  

34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Коломійцю Ю.О. в межах с. Стовбина 

Долина, вул. Сонячна 1 

35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Кондратенку В.В. в межах с. 

Стовбина Долина, вулиця Сонячна,2   

36. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянці Лебедин І.В. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Яблунева, 5  

37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Марченку І.В. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Яблунева, 1 

38. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Марченку С.В. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Яблунева, 3 

39. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянки Постольник Ю.А. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Каштанова, 7 

40. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд громадянину Шеріпбаєву А. Р. в межах с. Стовбина 

Долина, вулиця Козацька, 3 

41. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5086га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Амірову Е.М. в межах с. Стовбина Долина 

42. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,6 га для ведення особистого селянського господарства громадянці 

Аміровій О.О. в межах с. Коби 

43. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Беленку С.С. за межами смт Нові Санжари 



44. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0651га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Бровку О.М. в межах с. Давидівка 

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,8000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Гарах М. Д. за межами с. Руденківка 

46. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0172 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Діденко Т.Г. в межах с. Стовбина Долина 

47. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5086 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Дмитренку Б.Ю. в межах с. Стовбина Долина 

48. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,8610 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Дмитренку О.П. в межах с. Давидівка 

49. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Зімовцю В.М. в межах с. Стовбина Долина 

50. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Коломійцю О.І. в межах с. Коби 

51. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0329 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Коломійцю Є.Ю. в межах с. Стовбина Долина 

52. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,7000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Кондратенко Л.Б. в межах с. Стовбина Долина 

53. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Костюченку С.В. в межах с. Пологи 

54. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,5000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Кушнаренко І.М. в межах с. Кунцеве 

55. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Лукашуку В.М. в межах с. Лисівка 

56. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Луньовій С.М. в межах с. Дубина 

57. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,7720 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Мартиненко Т.В. в межах с. Грекопавлівка 

58. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Мирошниченко З.М. в межах с. Стовбина Долина 



59. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Орещенко С.М. в межах с. Мала Перещепина 

60. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Пелипенко Н.О. в межах с. Горобці 

61. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,9371 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Повстяній К.В. в межах с. Супротивна Балка 

62. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,2500 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Поді Н.А. в межах с. Пологи 

63. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,0172 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Постольник Ю.А. в межах с. Стовбина Долина 

64. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Решетило В.В. в межах с. Ємцева Долина 

65. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 4,0000 га в оренду для сінокосіння і випасання худоби громадянці 

Співак Н.П. за межами с. Дубина 

66. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Хабло О.Ю. в межах с. Малий Кобелячок 

67. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,5086 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Шеріпбаєву А.Р. в межах с. Кунцеве 

68. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,4040 га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Яременку І.М. в межах с. Мар’янівка 

69. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 1,4684га для ведення особистого селянського господарства 

громадянину Філатову С.В. за межами с. Великий Кобелячок 

70. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0329 га у власність для індивідуального садівництва громадянці 

Поляковій В.М. в межах смт. Нові Санжари 

71. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,2137 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянки Зімовець К.М. в межах           

с. Лелюхівка, вул. Шкільна 36 

72. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Коби А.Г. в межах с. 

Дубина, пров. Центральний, 8 

73. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,0964 га для будівництва і обслуговування житлового 



будинку, господарських будівель і споруд громадянки Колодійчик Н.А в межах смт. 

Нові Санжари, вул. Шевченка, 118-А 

74. Про затвердження технічної документації та передачу у спільну 

часткову власність земельної ділянки площею 0,1007 га для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд громадянам 

Лазарь М.І. та Вовнянко О.В. в межах смт. Нові Санжари, вул. Садова, 2 

75. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Лисенка С.Д. в межах с. 

Дубина, пров. Центральний, 17 

76. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянки Лукашук М.В. в межах с. 

Мала Перещепина, вул. Базарна, 27  

77. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,1600 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Лядського С.М. в межах с. 

Судівка, вул. Привітна, 27 

78. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,1656 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Магури О.М. в межах с. 

Руденківка, вул. Дніпровська, 42 

79. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,1562 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Мошури Ю.О. в межах с. 

Старі Санжари, вулиця Рубана Андрія, 7 

80. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,0799 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянина Олійник В.І. в межах смт. 

Нові Санжари, пр. Короленка, 10 

81. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,1365 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянки Решетило В.В. в межах с. 

Малий Кобелячок, вул. Ювілейна, 8 

82. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,0682 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянину Саганю Ю.І. в межах смт 

Нові Санжари, вул. Святотроїцька, 17 

83. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд громадянки Третяк М.В. в межах с. 

Великий Кобелячок, вул. Шевченка, 49 

84. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 1,1600 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянці Голуб О.І. в межах с. Мар’янівка 



85. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,5993 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянці Дризі В.П. в межах с.Лахни 

86. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,7900 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянину Кобелю І.П. в межах с.Лахни  

87. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,4000 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянці Пісковій С.Ц. в межах с.Лахни 

88. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,6035 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянину Решетило М.Г. в межах с.Ємцева Долина 

89. Про затвердження технічної документації та передачу у власність 

земельної ділянки площею 0,3989 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянину Решетило М.Г. в межах с.Малий Кобелячок 

90. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

2,8966 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці 

Пелипенко Н.О. на території Новосанжарської селищної ради. 

91. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,70 га для ведення особистого 

селянського господарства громадянки Білокінь Н.М. за межами с. Супротивна Балка 

92. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Бунецькому М.А. за межами с. 

Дубина 

93. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянці Дубині К.В. в межах с. Старі 

Санжари 

94. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3500 га в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби громадянину Мхеяну А.Ю. в межах с. Судівки 

95. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,3000 га в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби громадянці Мхеян В.О. в межах с. Судівки 

96. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Яременку О.М. за межами с. 

Ємцева Долина 

97. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0000 га для ведення 

особистого селянського господарства громадянину Мирному Б.В.  за межами с. 

Великі Солонці 

98. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,8000 га для ведення 



особистого селянського господарства громадянці Підтоптаній Н.Д.  в межах с. 

Кунцеве 

99. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,6450 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянину Скубію В.В. в межах с. Малий Кобелячок 

100. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,6000 для ведення особистого селянського господарства 

громадянці Бондаренко С.Г. в межах с. Забрідки 

101. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянці Пилипенко Ю.С. в межах с. Забрідки 

102. Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,6000 га для ведення особистого селянського 

господарства громадянці Коваленко І.О. в межах с. Забрідки 

103. Про внесення змін до рішення десятої позачергової сесії 

Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 14 липня 2021 року № 189 

«Про затвердження технічної документації та передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд громадянину Безцінному Г.М. в межах с. Великий Кобелячок, вул. 

Шевченка, 12» 

104. Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Судівської сільської ради 

сьомого скликання від 11 червня 2019 року «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) та виділення земельної частки (паю)» 

105. Про внесення змін до рішення десятої позачергової сесії 

Новосанжарської селищної ради восьмого скликання від 14 липня 2021 року № 146 

«Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства громадянці 

Бровун Т.П. в межах с. Руденківка» 

106. Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії Лелюхівської 

сільської ради шостого скликання від 11 квітня 2014 року № 33-35/14 «Про надання 

гр. Налбандяну Роберту Артаковичу дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби з 

подальшою передачею в оренду». 

107. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 5,6 умовних кадастрових гектарах громадянину Панчуку В.Л. 

108. Про Програму фітосанітарних заходів по ліквідації регульованих 

шкідливих організмів на території Новосанжарської селищної ради на 2022-2023 

роки. 

109. Про заходи щодо впорядкування роботи деяких структурних підрозділів 

Новосанжарської селищної ради в період розробки комплексного плану 

просторового розвитку території Новосанжарської селищної територіальної громади 

110. Різне. 

III. На сесію запросити: депутата обласної ради Бульбаху С.В., депутата 

Полтавської районної ради Вербу Р.В., старост, керівників підприємств, установ, 



організацій, які мають відношення до питань, що розглядаються на сесії, 

представників засобів масової інформації. 

IV. Оприлюднити це розпорядження на офіційному веб-сайті Новосанжарської 

селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                                                        Геннадій СУПРУН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


