
Новосанжарська селищна рада 
Полтавського району Полтавської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
селищного голови

-$^січня 2022 року смт Нові Санжари №

Про скликання засідання 
виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради

Відповідно до пункту 7 частини четвертої статті 42, статей 52, 53, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого 
комітету Нойосанжарської селищної ради:

І. Скликати засідання виконавчого комітету Новосанжарської селищної 
ради восьмого скликання 28 січня 2022 року о 14.00 в приміщенні 
адміністративного будинку за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23.

II. Внести на розгляд засідання виконкому наступні питання:

1. Про стан військово-облікової роботи на території Новосанжарської 
селищної територіальної громади у 2021 році.

2. Про організацію та проведення у січні-березні 2022 року приписки 
юнаків 2005 року народження, які проживають на території селищної ради, до 
призовної дільниці.

3. Про прийняття громадян Бесараб З.І., Богатир Т.Н., Ковтун К.І., 
Прищепи В.Г. та Берднікової Г.Д. на обслуговування до Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради.

4. Про прийняття громадян на обслуговування до Комунальної установи 
«Новосанжарський територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)» Новосанжарської селищної ради.

5. Про виплату грошової компенсації за вартість проїзду до місця 
проходження процедури гемодіалізу та назад.

6. Про розгляд рішення Опікунської ради від 20.12.2021 № 1 щодо 
надання згоди на призначення опікуном громадянки Бистрицької І.В. над її 
повнолітнім сином Бистрицьким В.Б.

7. Про встановлення лімітів енергоспоживання на 2022 рік.



8. Про затвердження Єдиного календарного плану фізкультурно- 
оздоровчих та спортивно-масових заходів Новосанжарської селищної ради на 
2022 рік.

9. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, 
Кищенку Олексію Вікторовичу.

10. Про призначення опікуна над дітьми-сиротами Дігтяр Світланою, 
Дігтяр Сюзанною, Дігтярем СамІром, Дігтярем Русланом.

11. Про взяття на квартирний облік громадянки Зубахи Д.С.

12. Про взяття на квартирний облік громадянина Голобородька Д .А.

13. Про взяття на соціальний квартирний облік внутрішньо переміщеної 
особи громадянки Спатар Л.М.

14. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна (гараж 
№ 1) громадянина Акіньшина М.М. в смт Нові Санжари Полтавської області.

15. Про затвердження будівельного паспорта забудови земельної ділянки 
для будівництва за адресою вулиця Миру, 44, с, Зачепилівка, Полтавського 
району, Полтавської області.

16. Про затвердження містобудівних умов та обмежень для проектування 
об’єкта будівництва «Нове будівництво автомийки самообслуговування на 
земельній ділянці з кадастровим номером 5323455100:30:002:0056 за адресою: 
вулиця Полтавська, Зв, смт Нові Санжари, Полтавський район, Полтавська 
область».

17. Про виключення жилого приміщення за адресою: смт Нові Санжари, 
вул. Шевченка, 20/15, кв. 2, з службового житлового фонду Головного управління 
ДСНС України у Полтавській області.

18. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Джерело»
Новосанжарської селищної ради на передачу в оренду нерухомого майна 
комунальної власності за адресою: вул. Центральна, 19/29, смт Нові Санжари, на 
умовах аукціону.

19. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Джерело»
Новосанжарської селищної ради на передачу в оренду нерухомого майна 
комунальної власності на умовах аукціону.

20. Про надання дозволу Комунальному підприємству «Джерело»
Новосанжарської селищної ради на передачу в оренду частини нежитлового 
приміщення за адресою: смт Нові Санжари, вул. Центральна, 19/29, без
проведення аукціону.

21. Про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення 
виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Новосанжарської 
селищної територіальної громади в населених пунктах смт Нові Санжари, 
с. Лелюхівка, с. Забрідки та с. Зачепилівка.

22. Про зміну Комунальному підприємству «Джерело» Новосанжарської 
селищної ради тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів. *



23. Про надання дозволу на видалення дерев громадянам Волигіній Н.П., 
Бережному Г.І. в смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 97, 99.

24. Про надання дозволу на видалення дерев громадянці Мирошниченко 
К.А. в с. Мала Перещепина, вул. Шевченка, 70/А.

25. Про надання дозволу на видалення дерев громадянину Мусі О.М. в 
смт Нові Санжари, вул, Незалежності, 102.

26. Про надання дозволу на видалення дерев громадянці Руденко С.М. в 
смт Нові Санжари, вул. Вернадського, 27.

27. Про надання дозволу на видалення дерев громадянці Тимошенко О.І. 
в смт Нові Санжари, вул. Польова, 50.

28. Про надання дозволу на видалення дерев громадянці Трутень М.Г. в с. 
Лелюхівка.

29. Про надання дозволу ГПУ «Полтавагазвидобування» на видалення 
самосійних і порослевих дерев вздовж доріг в межах Новосанжарської селищної 
територіальної громади.

30. Про надання дозволу відділу освіти Новосанжарської селищної ради 
Полтавської області на видалення дерев в с. Старі Санжари.

31. Про затвердження акту з визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам від 17 грудня 2021 року.

32. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради від 31 березня 2021 року № 28 «Про створення 
комісії з обстеження зелених насаджень на території Новосанжарської селищної 
ради» (із змінами).

33. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради від 11 червня 2021 року № 103 «Про створення 
комісії з розгляду та вирішення земельних спорів при виконавчому комітеті 
Новосанжарської селищної ради».

34. Про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету 
Новосанжарської селищної ради від 17 травня 2021 року № 54 «Про створення 
комісії з обстеження земельних ділянок при виконавчому комітеті 
Новосанжарської селищної ради»

35. Про надання громадянці Берлименко B.C. нецільової благодійної 
допомоги.

36. Про надання громадянину Сіврюку П.В. нецільової благодійної 
допомоги.

37. Про надання громадянці Себій Н.І. матеріальної допомоги на 
вирішення соціально-побутових питань і покращення житлових умов.

38. Про надання громадянці Білоблоцькій Т.М. матеріальної допомоги на 
лікування чоловіка.

39. Про надання громадянину Іщенку Т.Ф. матеріальної допомог^ на 
лікування.



40. Про надання громадянці Щегловій A.B. матеріальної допомоги на 
лікування.

41. Про надання громадянці Постольник В.Ю, матеріальної допомоги на 
лікування доньки.

42. Про надання громадянці Федірець А.І. матеріальної допомоги на 
лікування.

43. Про надання громадянину Федірцю О.В. матеріальної допомоги на 
лікування.

44. Про надання громадянину Янку В.В. матеріальної допомоги на 
лікування.

45. Про надання громадянину Копельцю О.Ф. матеріальної допомоги на 
лікування доньки.

46. Про надання громадянці Бердніковій Г.Д, матеріальної допомоги на 
лікування.

47. Про надання громадянину Міцелі В.Г. матеріальної допомоги на 
лікування.

48. Про надання громадянці Шовкопляс В.В. матеріальної допомоги на 
лікування доньки.

49. Про надання громадянці Бандурко JI.B. матеріальної допомоги на 
лікування.

50. Про надання громадянину Завальному О.С. матеріальної допомоги на 
лікування матері,

III. Керуючому справами виконавчого комітету селищної ради (Василенко 
В.М.) довести до відома членів виконавчого комітету про дату та час проведення 
чергового засідання виконкому.

IV. На засідання виконавчого комітету селищної ради запросити керівників 
підприємств, установ, організацій, які мають відношення до питань, що 
розглядаються на засіданні виконкому, представників засобів масової Інформації 
(за окремим списком).

V. Оприлюднити це розпорядження на офіційному вебсайті Новосанжарської 
селищної ради.

VI. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова

Василенко 0502859185


