
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛОГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

спільного засідання постійних депутатських комісій з питань планування, 
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань законності, 
запобігання корупції, захисту прав людини, депутатської діяльності, етики та 
регуляторної політики, з питань земельних відносин, місцевих природних 
ресурсів та збереження навколишнього природного середовища, з питань 
комунальної власності, інфраструктури, будівництва, архітектури, благоустрою 
та житлово-комунального господарства, з питань освіти, культури, спорту, 
охорони здоров’я, соціальної та молодіжної політики, з питань інвестиційної 
політики, підприємництва та торгівлі 

 

04 січня 2021 р.                                                                                         м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

М. Малиш, І. Дадіані, А. Кілімов, Л. Приходько, В. Романцова, О. Деркач, 
Н.Самчук, І. Усанов, В. Слісаренко, П. Ключко, Р. Кравченко, О. Дібровський, 
Д. Чокнадій, А. Дуб, І. Чесноков, В. Шашко, С. Чокнадій, В. Романцов, 
С.Боговин,   І. Сніжко – головує на засіданні комісій 

 

ЗАПРОШЕНІ: Ю. Коноваленко – міський голова, 
Ю. Вєтров – перший заступник міського голови, 

                            Н. Кошель  – секретар ради, 
                            О. Марусенко – начальник відділу комунального майна, 
                            Ю. Кулик  – начальник відділу з правового забезпечення, 

О. Ковалевська – керуюча справами (секретар) виконавчого 
комітету 

 

Проєкт порядку денного четвертої (позачергової) сесії  
Пологівської міської ради 

№ 

з/п 

 

Назва проєкту рішення 

1 Про звернення депутатів Пологівської міської ради щодо можливості 
відновлення руху автомобільного транспорту через залізничний переїзд, що 
знаходиться між вулицями Шевченка та Ломоносова в місті Пологи 



2 Про утворення старостинських округів Пологівської міської ради  
Пологівського району Запорізької області 

3 Про реорганізацію виконавчих комітетів Вербівської,  Григорівської,  
Костянтинівської, Пологівської, Тарасівської сільських рад Пологівського 
району Запорізької області 

4 Про внесення змін до відомостей про юридичну особу 

5 Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Пологівської міської ради 

6 Про затвердження Акту №1 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Вербівська загальноосвітня школа I-III ступенів» 
Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою:  Запорізька 
область, Пологівський район, село Вербове, вулиця Миру, будинок 155 із 
спільної власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району 
до комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  

7 Про затвердження Акту №2 приймання-передачі окремого індивідуально 
визначеного майна комунальної установи «Григорівська  загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Пологівської районної ради Запорізької області, за 
адресою: Запорізька область, Пологівський район, село Григорівка, вулиця 
Миру, будинок 44-А із спільної власності територіальних громад сіл та 
міста Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

8 Про затвердження Акту №3 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Костянтинівська гімназія» Пологівської районної 
ради Запорізької області, за адресою: Запорізька область, Пологівський 
район, село Костянтинівка, вулиця Перемоги, будинок 44 із спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району до 
комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  

9 Про затвердження Акту №4 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Пологівський заклад загальної середньої освіти I-III 
ступенів № 5» Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою: 
Запорізька область, Пологівський район, село Пологи, вулиця Центральна, 
будинок 188 із спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

10 Про затвердження Акту №5 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Тарасівська загальноосвітня школа I-II ступенів» 
Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою: Запорізька 
область, Пологівський район, село Тарасівка, вулиця Миру, будинок 78 із 
спільної власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району 
до комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  



11 Про затвердження Акту №6 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Шевченківська  гімназія» Пологівської районної 
ради Запорізької області, за адресою: Запорізька область, Пологівський 
район, село Шевченкове, вулиця Петропавлівська, будинок 34-А із спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району до 
комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  

12 Про затвердження Акту №7 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
КНП «Пологівська БЛІЛ», за адресою: м.Пологи, вул. ім.Героя України 
Сацького В.А, 6/вул.І.Чеберка, 90, та приміщення за адресою: м.Пологи  
вул.І.Чеберка, 37 та  частину приміщення за адресою: м.Пологи 
пров.Станційний, 7, загальною площею  358,3 м2

 , що обліковується на час 
здійснення передачі із спільної власності територіальних громад сіл та 
міста Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

13 Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів, активів і 
зобов’язань, майна та майнових прав юридичних осіб Вербівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області, Григорівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області, Костянтинівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області, Пологівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, Тарасівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області  

14 Про безоплатне прийняття до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та запасів, що знаходились на балансі Пологівського районного 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

 
 

 1. СЛУХАЛИ: 
Про звернення депутатів Пологівської міської ради щодо можливості 
відновлення руху автомобільного транспорту через залізничний переїзд, що 
знаходиться між вулицями Шевченка та Ломоносова в місті Пологи 

Доповідає: Н. Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 

 
 

 2. СЛУХАЛИ: 
Про утворення старостинських округів Пологівської міської ради 
Пологівського району Запорізької області 

Доповідає: О. Ковалевська – керуюча справами (секретар)виконавчого 
комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення  № 2. 

 
 



3. СЛУХАЛИ: 
Про реорганізацію виконавчих комітетів Вербівської,  Григорівської,  
Костянтинівської, Пологівської, Тарасівської сільських рад Пологівського 
району Запорізької області 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 3. 

 

4. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до відомостей про юридичну особу 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про внесення змін до Статуту комунальної установи «Центр надання 
соціальних послуг» Пологівської міської ради 

Доповідає: С. Кириченко – начальник відділу соцзахисту та охорони 
здоров’я  
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Акту № 1 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Вербівська загальноосвітня школа I-III ступенів» 
Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою:  Запорізька 
область, Пологівський район, село Вербове, вулиця Миру, будинок 155 із 
спільної власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району до 
комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Акту № 2 приймання-передачі окремого індивідуально 
визначеного майна комунальної установи «Григорівська  загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Пологівської районної ради Запорізької області, за 
адресою: Запорізька область, Пологівський район, село Григорівка, вулиця 
Миру, будинок 44-А із спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 



 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Акту № 3 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Костянтинівська гімназія» Пологівської районної ради 
Запорізької області, за адресою: Запорізька область, Пологівський район, село 
Костянтинівка, вулиця Перемоги, будинок 44 із спільної власності 
територіальних громад сіл та міста Пологівського району до комунальної 
власності Пологівської міської територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Акту № 4 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Пологівський заклад загальної середньої освіти I-III 

ступенів № 5» Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою: 
Запорізька область, Пологівський район, село Пологи, вулиця Центральна, 
будинок 188 із спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10. СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Акту № 5 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Тарасівська загальноосвітня школа I-II ступенів» 
Пологівської районної ради Запорізької області, за адресою: Запорізька область, 
Пологівський район, село Тарасівка, вулиця Миру, будинок 78 із спільної 
власності територіальних громад сіл та міста Пологівського району до 
комунальної власності Пологівської міської територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко  – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Акту № 6 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
комунальної установи «Шевченківська  гімназія» Пологівської районної ради 
Запорізької області, за адресою: Запорізька область, Пологівський район, село 
Шевченкове, вулиця Петропавлівська, будинок 34-А із спільної власності 



територіальних громад сіл та міста Пологівського району до комунальної 
власності Пологівської міської територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Акту № 7 приймання-передачі єдиного (цілісного) 
майнового комплексу та іншого окремого індивідуально визначеного майна 
КНП «Пологівська БЛІЛ», за адресою: м.Пологи, вул. ім.Героя України 
Сацького В.А, 6/вул.І.Чеберка, 90, та приміщення за адресою: м.Пологи  
вул.І.Чеберка, 37 та  частину приміщення за адресою: м.Пологи 
пров.Станційний, 7, загальною площею  358,3 м2

 , що обліковується на час 
здійснення передачі із спільної власності територіальних громад сіл та міста 
Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів, активів і 
зобов’язань, майна та майнових прав юридичних осіб Вербівської сільської 
ради Пологівського району Запорізької області, Григорівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, Костянтинівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, Пологівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області, Тарасівської сільської ради 
Пологівського району Запорізької області  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 

 

14. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатне прийняття до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів та запасів, що знаходились на балансі Пологівського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді   

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                         Ігор СНІЖКО 



 

 


