
 

УКРАЇНА 

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

спільного засідання постійних депутатських комісій 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 інвестиційної політики, підприємництва та торгівлі 

 

22 грудня 2020 р.                                                                                 м. Пологи 

 

ПРИСУТНІ ДЕПУТАТИ: 

С. Чокнадій, О. Деркач, В. Романцова, С. Боговин, П. Ключко, Н. Самчук, 
І.Усанов – головує на засіданні комісій 

 

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

                            Н. Кошель  – секретар ради, 
        О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету, 

                            С. Колісник – заступник міського голови, 

                            С. Макаренко – заступник міського голови, 
                            старости,  
                            начальники відділів Пологівської міської ради, 
                            спеціалісти приєднаних сільських рад. 

 

Проєкт порядку денного третьої сесії Пологівської міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва проєкту рішення 

1 Про початок повноважень депутата Пологівської міської ради В.ШАШКО 

2 Про закріплення депутатів Пологівської міської ради восьмого скликання 
за виборчими округами Пологівської міської ради 

3 Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення діяльності 
закладів загальної середньої освіти Пологівської міської ради» на 2020 рік 
(із внесеними змінами) 

4 Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 20.12.2019 № 
308 «Про бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади 



на 2020 рік» (із внесеними змінами) 
5 Про встановлення вартості харчування дітей на 2021 рік 

6 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.11.2020 № 7 «Про 
затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 
Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 
органів ради» 

7 Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників 
апарату та виконавчих органів Пологівської міської ради на 2021 рік 

8 Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку 
(доходу) 

9 Про впорядкування дрібно-роздрібної (виїзної) торгівлі 
сільськогосподарською продукцією в місті Пологи 

10 Про затвердження Положень про відділи Пологівської міської ради та її 
виконавчого комітету  

11 Про внесення змін до Статуту  комунального унітарного підприємства 
«Житло-Сервіс» Пологівської міської ради та затвердження його нової 
редакції 

12 Про внесення змін до Статуту  Головного комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Міськводоканал» 
Пологівської міської ради та затвердження його нової редакції 

13 Про віднесення комунального некомерційного підприємства 
«Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» до сфери 
управління Пологівської міської ради 

14 Про віднесення комунального підприємства «Злагода» до сфери 
управління Пологівської міської ради 

15 Про віднесення комунального підприємства «Водограй» до сфери 
управління Пологівської міської ради 

16 Про віднесення Пологівського сільського комунального підприємства 
«Побут» до сфери управління Пологівської міської ради 

17 Про віднесення комунальної установи «Вербівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради 

18 Про віднесення комунальної установи «Григорівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради 

19 Про віднесення комунальної установи «Тарасівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради, 
зміну її типу та найменування 

20 Про віднесення комунальної установи «Шевченківська гімназія» до сфери 
управління Пологівської міської ради 

21 Про віднесення комунальної установи «Костянтинівська гімназія» до 
сфери управління Пологівської міської ради 

22 Про віднесення комунальної установи «Пологівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5» до сфери управління Пологівської 



міської ради 

23 Про віднесення комунального дошкільного навчального закладу ясла-

садок «Росинка» до сфери управління Пологівської міської ради 

24 Про віднесення комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок 
«Лісова казка» до сфери управління Пологівської міської ради 

25 Про затвердження Програми  «Благоустрій» на 2021 рік 

26 Про затвердження Програми «Збільшення статутного капіталу 
комунального некомерційного підприємства «Благоустрій-Пологи» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік 

27 Про затвердження Програми «Капітальний ремонт житлового фонду» на 
2021 рік 

28 Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КУП «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

29 Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток комунального 
майнового комплексу з надання послуг з водопостачання та 
водовідведення» на 2021 рік 

30 Про затвердження Програми «Ремонт дорожнього покриття пішохідних 
доріжок та прибудинкових територій» на 2021 рік  

31 Про затвердження Програми «Розвиток Пологівської міської 
територіальної громади» на 2021 рік 

32 Про затвердження Програми «Створення місцевих матеріальних резервів 
для КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

33 Про затвердження Програми «Утримання автомобільних доріг» на 2021 
рік 

34 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка ГКП ВКГ  
«Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

35 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка КУП «Житло-Сервіс» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік  

36 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального 
підприємства «Побут» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

37 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального 
підприємства «Злагода» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

38 Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального 
підприємства «Водограй» Пологівської міської ради» на 2021 рік 

39 Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2021 рік 

40 Про затвердження Програми «Організація харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів» на 2021 рік 

41 Про затвердження Програми «Обдарована молодь» на 2021 рік 

42 Про затвердження Програми «Розвиток культури Пологівської міської 
територіальної  громади» на 2021 рік 

43 Про затвердження Програми «Діти Пологівщини» на 2021 рік 



44 Про затвердження Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік 

45 Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунальних 
підприємств охорони здоров’я на 2021 рік 

46 Про затвердження Програми «Ветеран» на 2021 рік  
47 Про затвердження Програми «Турбота» на 2021 рік 

48 Про затвердження Програми «Встановлення меж міста Пологи 
Пологівського району Запорізької області» на 2021 рік 

49 Про затвердження Програми «Дні сталої енергії» на 2021 рік 

50 Про затвердження Програми «Забезпечення членства Пологівської 
міської ради в Асоціаціях» на 2021 рік 

51 Про затвердження Програми «Сприяння громадській активності» на 2021 
рік 

52 Про затвердження Програми «Організація суспільно корисних робіт для 
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 
вигляді виконання суспільно  корисних робіт» на 2021 рік 

53 Про затвердження Програми «Фінансове забезпечення реалізації власних 
повноважень та розвитку матеріально-технічної бази Пологівської міської 
ради» на 2021 рік 

54 Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік 

55 Про бюджет Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік 

56 Про затвердження переліку закладів та установ культури базової мережі 
закладів культури Пологівської міської ради, їх структури та штатної 
чисельності  

57 Про затвердження статутів Комунальної установи «Пологівська 

централізована клубна система» Пологівської міської ради Запорізької 
області і Комунальної установи «Пологівська централізована бібліотечна 
система» Пологівської міської ради Запорізької області 

58 Про затвердження  Положення про порядок  організації надання 
безкоштовної допомоги жителям, які проживають на території 
Пологівської міської територіальної громади для проведення 
ендопротезування колінного, тазостегнового суглобів та післяопераційної 
реабілітації 

59 Про створення служби з перевезення «Соціальне таксі на базі 
Комунальної установи «ЦНСП» ПМР 

60 Про затвердження Порядку відшкодування витрат підприємствам зв’язку 
за надані послуги пільговим категоріям населення на 2021 рік з місцевого 
бюджету 

61 Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом 
загального користування приміського та міжміського сполучення на 2021 



рік з місцевого бюджету 

62 Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за перевезення 
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах 
автомобільним транспортом загального користування на 2021 рік з 
місцевого бюджету 

63 Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Пологівської міської ради та на віддалених робочих місцях відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Пологівської міської ради 

64 Про безоплатне прийняття  із спільної власності територіальних громад 
сіл та міста Пологівського району до комунальної власності Пологівської 
міської територіальної громади рухоме та нерухоме майно комунальних 
установ та підприємства 

65 Про прийняття до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади автотранспортних засобів, які зареєстровані за 
сектором освіти, молоді та спорту Пологівської РДА та подальше його 
використання  

66 Про безоплатну передачу верстата слюсарного з балансу КУ 
«Пологівський колегіум №1» ПМР на баланс КП «Господар» 

67 Про  затвердження складу Комісії з проведення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації 

68 Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
нежитлове приміщення кімнати №№ 37, 38, за адресою: м. Пологи, 
вул.Привокзальна,17 для передачі в оренду без проведення аукціону 
Пологівській РДА  

69 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 30.04.2013 № 60 нежитлового приміщення кімната № 
24, за адресою: м. Пологи, вул.Привокзальна, 17 

70 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на передачу в оренду 
нежитлового приміщення кімната № 14, за адресою: Запорізька область, 
Пологівський район, м. Пологи, вул. Державна, 75 

71 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 25.03.2015 № 3/15 нежитлового приміщення, за 
адресою: м. Пологи, вул.Єдності, 30, приміщення 3  

72 Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження 
договору оренди від 08.06.2015 № 2/15 нежитлового приміщення кімната 
№ 13, за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, 
вул.Державна,75 

73 Про передачу у власність Дібровській Л.О. земельної ділянки по вулиці 



Лісняка в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства 

74 Про розгляд клопотання Банько О.С. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Миру, село Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

75 Про розгляд клопотання Бобиря А.А. щодо відведення земельної ділянки  
по вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

76 Про передачу у власність Тоцькому В.В. земельної ділянки по вулиці 
Вільній, будинок 18, село Пологи, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

77 Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку 
Медовому, 15, село Шевченкове, для обслуговування нежитлових 
приміщень 

78 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою передачі в оренду товариству з обмеженою 
відповідальністю «Тарасівське» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

79 Про виділення Генусу В.В. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

80 Про виділення Кащенко О.О., Петренко О.В. земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва 

81 Про передачу у власність Грабовенко І.М. земельної ділянки в селі 
Андріївське по вулиці Мічуріна, для ведення особистого селянського 
господарства 

82 Про передачу у власність Кривому М.Б. земельної ділянки в селі Басань 
для ведення особистого селянського господарства 

83 Про розгляд клопотання Тарана В.В. щодо відведення земельної ділянки 
у власність в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 
господарства 

84 Про передачу у власність Терентієвій Г.І. земельної ділянки в селі 
Новофедорівка, для ведення особистого селянського господарства 

85 Про передачу у власність Якушевій В.М. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, 248 в селі Інженерне для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 

86 Про визнання таким, що втратило чинність рішення Пологівської міської  
ради від 18 березня 2020 року за № 204 

87 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель ТОВ «Семенівське»  

88 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель ТОВ «Семенівське»  

89 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель ТОВ «Семенівське»  

90 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 



інвентаризації земель ТОВ «Семенівське»  
91 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель ТОВ «Семенівське»  
92 Про передачу у власність Богомол М.Ф. земельної ділянки по вулиці 

Кирилівській, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

93 Про передачу у власність Голованю О.О. земельної ділянки по вулиці 
Миру, будинок 74, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

94 Про розгляд клопотання Громової С.Г. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Вишнева, будинок 5, село Семенівка, для ведення 
особистого селянського господарства 

95 Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну 
власність Пологівської міської ради 

96 Про внесення змін до рішення від 26.06.2020 № 410 «Про затвердження 
технічної документації та передачі в оренду ТОВ «Романцови і КО» 
земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва» 

97 Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Стадіонній, 57 в місті Пологи, укладеного з Грімовою Л. І. та Овчаренко 
Ю. С. 

98 Про затвердження технічної документації та передачу в оренду 
Лелеченку Ю.М. земельної ділянки для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

99 Про передачу у власність Нестеренку А. А. земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 440, місто Пологи, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

100 Про розгляд клопотання Лебедюка Ф. Р. щодо відведення земельної 
ділянки по вулиці Незалежності, будинок 41, місто Пологи, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд 

101 Про створення комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок 
«Лисичка і Журавель» Пологівської міської ради Пологівського району 
Запорізької області 

102 Про забезпечення виплати коштів М. КАРМАЗІНІЙ 

103 Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.12.2020 № «Про 
забезпечення реалізації трудових прав секретаря Тарасівської  сільської 
ради В. МЄШКОВОЇ» 

 
 

1. СЛУХАЛИ: 
Про початок повноважень депутата Пологівської міської ради В. ШАШКО 

Доповідає: Н. Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 1. 



 
 

2. СЛУХАЛИ: 
Про закріплення депутатів Пологівської міської ради восьмого скликання за 
виборчими округами Пологівської міської ради  

Доповідає: Н. Кошель – секретар ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 2. 

 
 

3. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Програми «Фінансове забезпечення діяльності закладів 
загальної середньої освіти Пологівської міської ради» на 2020 рік (із внесеними 
змінами) 

Доповідає: С. Бандурка  – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 3. 

 

4.  СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення Пологівської міської ради від 20.12.2019 № 308 
«Про бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік» (із внесеними змінами) 

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 4. 

 
 

5. СЛУХАЛИ:  
Про встановлення вартості харчування дітей на 2021 рік  

Доповідає: С. Бандурка – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 5. 

 
 

6. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.11.2020 № 7 «Про 
затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 
Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 
ради» 

Доповідає: О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 6. 

 
 

7. СЛУХАЛИ:  
Про затвердження Положення про умови оплати праці працівників апарату та 
виконавчих органів Пологівської міської ради на 2021 рік  

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів  
ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 7. 

 
 

8. СЛУХАЛИ: 
Про встановлення нормативу відрахувань частини чистого прибутку (доходу) 

Доповідає: А. Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 8 

 
 

9. СЛУХАЛИ: 
Про впорядкування дрібно-роздрібної (виїзної) торгівлі сільськогосподарською 
продукцією в місті Пологи  

Доповідає: А. Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 9. 

 
 

10.  СЛУХАЛИ: 

Про затвердження Положень про відділи Пологівської міської ради та її 
виконавчого комітету  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 10. 

 
 

11. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Статуту  комунального унітарного підприємства «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради та затвердження його нової редакції 
Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 11. 

 
 

12. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до Статуту Головного комунального підприємства 
водопровідно-каналізаційного господарства «Міськводоканал» Пологівської 
міської ради та затвердження його нової редакції  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 12. 

 

13. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунального некомерційного підприємства «Пологівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» до сфери управління 
Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 13. 



 

14. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунального підприємства «Злагода» до сфери управління 
Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 14. 

 

15. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунального підприємства «Водограй» до сфери управління 
Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 15. 

 

16. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення Пологівського сільського комунального підприємства «Побут» 
до сфери управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 16. 

 

17. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунальної установи «Вербівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 17. 

 

18. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунальної установи «Григорівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії  затвердити проєкт рішення № 18. 
 

19. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунальної установи «Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів» до сфери управління Пологівської міської ради, зміну її типу та 
найменування  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 19. 

 

20. СЛУХАЛИ: 



Про віднесення комунальної установи «Шевченківська гімназія» до сфери 
управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 20. 

 

21. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунальної установи «Костянтинівська гімназія» до сфери 
управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 21. 

 

22. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунальної установи «Пологівський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5» до сфери управління Пологівської міської 
ради 

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 22. 

 

23. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок 
«Росинка» до сфери управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 23.  

 

24. СЛУХАЛИ: 
Про віднесення комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок «Лісова 
казка» до сфери управління Пологівської міської ради  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 24. 

 

25. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми  «Благоустрій» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 25. 

 

26. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження Програми «Збільшення статутного капіталу комунального 
некомерційного підприємства «Благоустрій-Пологи» Пологівської міської 
ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 26. 

 

27. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Капітальний ремонт житлового фонду» на 2021 
рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 27. 

 

28. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Природоохоронні заходи по КУП «Житло-

Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 28. 

 

29.  СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Реконструкція та розвиток комунального 
майнового комплексу з надання послуг з водопостачання та водовідведення» на 
2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 29. 

 

30. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Ремонт дорожнього покриття пішохідних 
доріжок та прибудинкових територій» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 30. 

 

31. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Розвиток Пологівської міської територіальної 
громади» на 2021 рік  



Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 31. 

32. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Створення місцевих матеріальних резервів для 
КУП «Житло-Сервіс» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 32. 

 

33. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Утримання автомобільних доріг» на 2021 рік 

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 33. 

 

34. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка ГКП ВКГ  
«Міськводоканал» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 34. 

 

35. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка КУП «Житло-Сервіс» 
Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 35. 

 

36. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 
«Побут» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 36. 

 

37. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 
«Злагода» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 37. 

 

38. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Фінансова підтримка комунального підприємства 
«Водограй» Пологівської міської ради» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Ващук – начальник відділу ЖКГ, благоустрою, екології та 
транспорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 38. 

 

39. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2021 рік  

Доповідає: С. Бандурка – начальник відділу освіти, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 39. 

 

40. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Організація харчування учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів» на 2021 рік  

Доповідає: С. Бандурка – начальник відділу освіти, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 40. 

 

41. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Обдарована молодь» на 2021 рік  

Доповідає: С. Бандурка – начальник відділу освіти, молоді і спорту 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 41. 

 

42. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Розвиток культури Пологівської міської 
територіальної  громади» на 2021 рік  

Доповідає: М. Діденко – начальник відділу культури і туризму  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 42. 

 

43. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Діти Пологівщини» на 2021 рік  

Доповідає: О. Полєшко – начальник служби у справах дітей 

ВИРІШИЛИ: 



Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 43. 

 

44. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Охорона здоров’я» на 2021 рік  

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 44. 

 

45. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми підтримки та розвитку комунальних підприємств 

охорони здоров’я на 2021 рік  

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 45. 

 

46. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Ветеран» на 2021 рік  

Доповідає: С. Кириченко – начальник відділу соцзахисту та охорони 
здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 46. 

 

47. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Турбота» на 2021 рік  

Доповідає: С. Кириченко – начальник відділу соцзахисту та охорони 
здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 47. 

 

48. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Встановлення меж міста Пологи Пологівського 
району Запорізької області» на 2021 рік  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 48. 

 

49. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Дні сталої енергії» на 2021 рік  

Доповідає: Н. Копил – начальник відділу енергоменеджменту, 
енергоефективності та інвестицій  

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 49. 



 

50. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Забезпечення членства Пологівської міської ради 
в Асоціаціях» на 2021 рік  

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 50 

 

51. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Сприяння громадській активності» на 2021 рік 

Доповідає: О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 51 

 

52. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Організація суспільно корисних робіт для 
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 
виконання суспільно  корисних робіт» на 2021 рік  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 52 

 

53. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми «Фінансове забезпечення реалізації власних 
повноважень та розвитку матеріально-технічної бази Пологівської міської 
ради» на 2021 рік  

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 53 

 

54. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Пологівської 
міської територіальної громади на 2021 рік  

Доповідає: А. Волковинська – начальник відділу економічного розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 54 

 

55. СЛУХАЛИ: 
Про бюджет Пологівської міської територіальної громади на 2021 рік 

Доповідає: О. Котенко – начальник відділу фінансів 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 55 

 

56. СЛУХАЛИ: 



Про затвердження переліку закладів та установ культури базової мережі 
закладів культури Пологівської міської ради, їх структури та штатної 
чисельності  

Доповідає: М. Діденко – начальник відділу культури і туризму 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 56 

57. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження статутів Комунальної установи «Пологівська централізована 
клубна система» Пологівської міської ради Запорізької області і Комунальної 
установи «Пологівська централізована бібліотечна система» Пологівської 
міської ради Запорізької області 

Доповідає: М. Діденко – начальник відділу культури і туризму 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 57 

 

58. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження  Положення про порядок  організації надання безкоштовної 
допомоги жителям, які проживають на території Пологівської міської 
територіальної громади для проведення ендопротезування колінного, 
тазостегнового суглобів та післяопераційної реабілітації 

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 58. 

 

59. СЛУХАЛИ: 
Про створення служби з перевезення «Соціальне таксі на базі Комунальної 
установи «ЦНСП» ПМР  

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 59. 

 

60. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Порядку відшкодування витрат підприємствам зв’язку за 
надані послуги пільговим категоріям населення на 2021 рік з місцевого 
бюджету  

Доповідає: Н. Івченко – спеціаліст 1 категорії відділу соцзахисту та 
охорони здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 60. 

 

61. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян залізничним транспортом загального 



користування приміського та міжміського сполучення на 2021 рік з місцевого 
бюджету 

Доповідає: С. Кириченко – начальник відділу соцзахисту та охорони 
здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 61. 

62. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян на приміських маршрутах автомобільним 
транспортом загального користування на 2021 рік з місцевого бюджету 

Доповідає: С. Кириченко – начальник відділу соцзахисту та охорони 
здоров’я 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 62. 

 

63. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Пологівської міської ради та на віддалених робочих місцях відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Пологівської міської 
ради 

Доповідає: О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 63. 

 

64. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатне прийняття  із спільної власності територіальних громад сіл та 
міста Пологівського району до комунальної власності Пологівської міської 
територіальної громади рухоме та нерухоме майно комунальних установ та 
підприємства 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 64. 

 

65. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття до комунальної власності Пологівської міської територіальної 
громади автотранспортних засобів, які зареєстровані за сектором освіти, молоді 
та спорту Пологівської РДА та подальше його використання  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення №65. 

 

66. СЛУХАЛИ: 
Про безоплатну передачу верстата слюсарного з балансу КУ «Пологівський 
колегіум №1» ПМР на баланс КП «Господар» 



Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 66. 

 

67. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження складу Комісії з проведення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 67. 

 

68. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження умов та додаткових умов оренди комунального майна 
нежитлове приміщення кімнати №№ 37, 38, за адресою: м. Пологи, 
вул.Привокзальна,17 для передачі в оренду без проведення аукціону 
Пологівській РДА  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 68. 

 

69. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 30.04.2013 № 60 нежитлового приміщення кімната № 24, за адресою: 
м. Пологи, вул.Привокзальна, 17 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 69. 

 

70. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на передачу в оренду 
нежитлового приміщення кімната № 14, за адресою: Запорізька область, 
Пологівський район, м. Пологи, вул. Державна, 75 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 70. 

 

71. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 25.03.2015 № 3/15 нежитлового приміщення, за адресою: м. Пологи, 
вул.Єдності, 30, приміщення 3  

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 71. 

 



72. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття рішення щодо оголошення аукціону на продовження договору 
оренди від 08.06.2015 № 2/15 нежитлового приміщення кімната № 13, за 
адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул.Державна,75 

Доповідає: О. Марусенко – начальник відділу комунального майна 
ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 72. 

 

73. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Дібровській Л.О. земельної ділянки по вулиці Лісняка 

в селі Вербове для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає: Н. Сердюк – спеціаліст І категорії Вербівської сільської ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 73. 

 

74. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Банько О.С. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру, село Григорівка, для ведення особистого селянського 
господарства  

Доповідає: Л. Кононенко – спеціаліст ІІ категорії Григорівської сільської 
ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 74. 

 

75. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Бобиря А.А. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Миру в селі Григорівка для ведення особистого селянського 
господарства  

Доповідає: Л. Кононенко – спеціаліст ІІ категорії Григорівської сільської 
ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 75. 

 

76. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Тоцькому В.В. земельної ділянки по вулиці Вільній, 
будинок 18, село Пологи, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  

Доповідає: С. Тесля – спеціаліст І категорії Пологівської сільської ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 76. 

 

77. СЛУХАЛИ: 
Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку Медовому, 
15, село Шевченкове, для обслуговування нежитлових приміщень 

Доповідає: Н. Райда – спеціаліст Тарасівської сільської ради 



ВИСТУПИЛИ: 
Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення повідомила, що проєкт 
рішення «Про передачу в оренду Бойку Л.В. земельної ділянки по провулку 
Медовому, 15, село Шевченкове, для обслуговування нежитлових приміщень» не 
погоджений відділом з правового забезпечення, оскільки відсутні висновки про 
погодження проєкту землеустрою. 
ВИРІШИЛИ: 
Виключити проєкт рішення № 77 з порядку денного третьої сесії. 
 

78. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з 
метою передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«Тарасівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Доповідає: Н. Райда – спеціаліст ІІ категорії Тарасівської сільської ради 

ВИСТУПИЛИ: 
Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення повідомила, що проєкт 
рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки з метою передачі в оренду товариству з обмеженою відповідальністю 
«Тарасівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 
відділом з правового забезпечення не погоджено у зв’язку з невизначеністю 
положень акту та невідповідністю його чинному законодавству України. 
ВИРІШИЛИ: 
Виключити проєкт рішення № 78 з порядку денного третьої сесії. 
 

79. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Генусу В.В. земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

Доповідає: Н. Райда – спеціаліст Тарасівської сільської ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 79. 

 

80. СЛУХАЛИ: 
Про виділення Кащенко О.О., Петренко О.В. земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

Доповідає: Н. Райда – спеціаліст Тарасівської сільської ради 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 80. 

 

81. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Грабовенко І.М. земельної ділянки в селі Андріївське 
по вулиці Мічуріна, для ведення особистого селянського господарства 

Доповідає: Н. Райда – спеціаліст Тарасівської сільської ради 

ВИСТУПИЛИ: 
Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення повідомила, що проєкт 
рішення «Про передачу у власність Грабовенко І.М. земельної ділянки в селі 



Андріївське по вулиці Мічуріна, для ведення особистого селянського 
господарства» не погодждений відділом з правового забезпечення, оскільки 
відсутні висновки про погодження проєкту землеустрою. 
ВИРІШИЛИ: 
Виключити проєкт рішення № 81 з порядку денного третьої сесії. 
 

82. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Кривому М.Б. земельної ділянки в селі Басань для 
ведення особистого селянського господарства  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 82. 

 

83. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Тарана В.В. щодо відведення земельної ділянки у 

власність в селі Новофедорівка для ведення особистого селянського 

господарства 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 83. 

 

84. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Терентієвій Г.І. земельної ділянки в селі 
Новофедорівка, для ведення особистого селянського господарства  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 84. 

 

85. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Якушевій В.М. земельної ділянки по вулиці 
Центральній, 248 в селі Інженерне для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 85. 

 

86. СЛУХАЛИ: 
Про визнання таким, що втратило чинність рішення Пологівської міської ради 
від 18 березня 2020 року за № 204 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 



ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 86. 

 

87. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Семенівське»  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Н. Рябчук – староста Семенівського старостинського округу запропонувала 
зменшити термін оренди земельної ділянки до 7 років. Провести засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього середовища за участю представника ТОВ 
«Семенівське». 
ВИРІШИЛИ: 
Провести додаткове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 
місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища. 

 

88. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Семенівське»  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Н. Рябчук – староста Семенівського старостинського округу запропонувала 
зменшити термін оренди земельної ділянки до 7 років. Провести засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього середовища за участю представника ТОВ 
«Семенівське». 
ВИРІШИЛИ: 
Провести додаткове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 
місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища. 

 

89. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Семенівське»  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Н. Рябчук – староста Семенівського старостинського округу запропонувала 
зменшити термін оренди земельної ділянки до 7 років. Провести засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього середовища за участю представника ТОВ 
«Семенівське». 
ВИРІШИЛИ: 



Провести додаткове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 
місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища. 

 

90. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Семенівське»  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Н. Рябчук – староста Семенівського старостинського округу запропонувала 
зменшити термін оренди земельної ділянки до 7 років. Провести засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього середовища за участю представника ТОВ 
«Семенівське» для обговорення питання використання пасовищ для ведення 
товарного сільгоспвиробництва. 
ВИРІШИЛИ: 
Провести додаткове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 
місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища. 

 

91. СЛУХАЛИ: 
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земель ТОВ «Семенівське»  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИСТУПИЛИ: 
Н. Рябчук – староста Семенівського старостинського округу запропонувала 
зменшити термін оренди земельної ділянки до 7 років. Провести засідання 
постійної комісії з питань земельних відносин, місцевих природних ресурсів та 
збереження навколишнього середовища за участю представника ТОВ 
«Семенівське» для обговорення питання використання пасовищ для ведення 
товарного сільгоспвиробництва. 
ВИРІШИЛИ: 
Провести додаткове засідання постійної комісії з питань земельних відносин, 
місцевих природних ресурсів та збереження навколишнього середовища. 

 

92. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Богомол М.Ф. земельної ділянки по вулиці 
Кирилівській, село Семенівка, для ведення особистого селянського 
господарства 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 92. 

 

93. СЛУХАЛИ: 



Про передачу у власність Голованю О.О. земельної ділянки по вулиці Миру, 
будинок 74, село Семенівка, для ведення особистого селянського господарства  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 93. 

 

94. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Громової С.Г. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Вишнева, будинок 5, село Семенівка, для ведення особистого 
селянського господарства  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 94. 

 

95. СЛУХАЛИ: 
Про прийняття земельних ділянок державної власності у комунальну власність 
Пологівської міської ради 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 95. 

 

96. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення від 26.06.2020 № 410 «Про затвердження 
технічної документації та передачі в оренду ТОВ «Романцови і КО» земельних 
ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 96. 

 

97. СЛУХАЛИ: 
Про дострокове розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці 
Стадіонній, 57 в місті Пологи, укладеного з Грімовою Л. І. та Овчаренко Ю. С. 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 97. 

 

98. СЛУХАЛИ: 
Про затвердження технічної документації та передачу в оренду Лелеченку 
Ю.М. земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва  



Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 98. 

 

99. СЛУХАЛИ: 
Про передачу у власність Нестеренку А. А. земельної ділянки по вулиці 
Магістральній, 440, місто Пологи, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд  

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 99. 

 

100. СЛУХАЛИ: 
Про розгляд клопотання Лебедюка Ф. Р. щодо відведення земельної ділянки по 
вулиці Незалежності, будинок 41, місто Пологи, для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Доповідає: О. Турейська – начальник відділу земельних відносин та 
агропромислового розвитку 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 100. 

 

101. СЛУХАЛИ: 
Про створення комунального закладу дошкільної освіти ясла-садок «Лисичка і 
Журавель» Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області  

Доповідає: Ю. Кулик – начальник відділу з правового забезпечення 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 101. 

 

102. СЛУХАЛИ: 
Про забезпечення виплати коштів М. КАРМАЗІНІЙ 

Доповідає: О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 102. 

 

103. СЛУХАЛИ: 
Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.12.2020 № «Про 
забезпечення реалізації трудових прав секретаря Тарасівської  сільської ради 
В.МЄШКОВОЇ» 

Доповідає: О. Ковалевська – секретар виконавчого комітету 

ВИРІШИЛИ: 
Рекомендувати сесії затвердити проєкт рішення № 103. 

 

 



 

ГОЛОВУЮЧИЙ                                                                         І. УСАНОВ 


