
                                                                               

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 шостої чергової сесії Руськополянської сільської ради 

VІІІ скликання від  21.04.2021 року 

 

1. Про виконання бюджету Руськополянської сільської територіальної  

громади  за І квартал 2021 року. 

2. Про створення інклюзивної групи для виховання і навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в Закладі дошкільної освіти (ясла-садок) 

«Берізка» с. Руська Поляна Руськополянської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області.  

3. Про внесення змін до штатних розписів працівників установ 

Руськополянської сільської ради.  

4. Про внесення змін до штатних розписів Комунальних закладів, 

організацій, підприємств та господарств на 2021 рік. 

5. Про внесення змін в рішення Руськополянської сільської ради від 

24.12.2020 № 3-24/VІІІ про встановлення надбавок та доплат працівникам 

ЗЗСО та ЗДО Руськополянської сільської ради на 2021 рік. 

6. Про внесення змін в рішення Руськополянської сільської ради від 

24.12.2020 року № 3-6/VIII до Програми «Організація харчування дітей ЗЗСО 

та ЗДО Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 роки». 

7. Про затвердження Програми пільгового проїзду учнів до навчальних 

закладів Руськополянської ТГ на 2021 рік. 

8. Про затвердження Програми забезпечення безпеки громадян шляхом 

виправлення засуджених та запобігання вчиненню ними повторних злочинів в 

Руськополянській ТГ на 2021-2023 роки. 

9. Про затвердження «Програми підтримки діяльності органів виконавчої 

влади на 2021-2024 роки». 

10. Про затвердження «Програми організації рятування людей 

Руськополянської територіальної громади на водних об’єктах Черкаської 

області  на 2021 рік». 

11.          Про затвердження Програми покращення якості надання 

адміністративних послуг в ТСЦ 7141 РСЦ ГСЦ МВС в Черкаській області 

(філія ГСЦ МВС) на період 2021 - 2023 роки.  

12. Про Програму протидії тероризму на території Руськополянської 

сільської територіальної громади на 2021-2025 роки. 

13. Про доповнення до Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Руськополянської територіальної громади на 2021-2023 

роки. 

14. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Руськополянської сільської ради на 2021-2023 роки. 

15. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020                  

№ 3-41/VIІ «Про бюджет Руськополянської сільської територіальної громади 

на 2021 рік». 

     

 



 

 

    16. Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору та 

порядок призначення на посади керівників закладів загальної середньої освіти 

комунальної форми власності Руськополянської сільської ради. 

     17.  Про внесення змін в рішення сільської ради від 15.02.2019 №3-23/VII 

«Про затвердження зразків, описів печаток і штампів виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради та їх виготовлення». 

     18. Про затвердження зразка та опису печатки Фінансового управління 

Руськополянської сільської ради. 

     19.  Про передачу транспортного засобу. 

     20.  Про прийняття майна на баланс. 

     21. Про затвердження Переліків першого та другого типу об’єктів 

комунального майна Руськополянської сільської територіальної громади для 

передачі майна в оренду на аукціоні та без проведення аукціону. 

     22.  Про визнання рішення сільської ради таким, що втратило чинність. 

     23. Про передачу на баланс Комунального закладу «Центр культури та 

дозвілля Руськополянської сільської ради» майна сільської комунальної 

власності. 

     24.  Про викладення рішення Руськополянської сільської ради від 13 серпня 

2019 року № 12-7/VIІ «Про створення  комісії з питань реалізації державної 

регуляторної політики на території Руськополянської ОТГ» в новій редакції. 

     25. Про делегування повноважень з надання  адміністративних та  

дозвільних    послуг   у    сфері містобудування та архітектури на території 

Руськополянської сільської ради. 

     26. Про передачу майна з балансу виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради на баланс комунального підприємства «Геронимівка» 

Руськополянської сільської ради.  

     27. Про затвердження рішень виконавчого комітету та розпоряджень 

сільського голови. 

     28.   Про внесення змін у рішення сільської ради. 

     29.   Про розгляд клопотання СТОВ «ЗОРЯ». 

     30.   Про припинення права користування земельними ділянками. 

     31. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 

відведення у власність земельних ділянок. 

     32.   Про розгляд звернення гр. Романенка А.В. 

     33.   Про розгляд звернення гр. Матвієнко Н.М. 

     34.   Про розгляд звернення гр. Падалки Я.М. 

     35.   Про розгляд звернення гр. Падалки Я.М. 

     36.  Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та надання у власність земельних ділянок. 

     37. Про надання дозволів на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

     38.   Про розгляд звернення гр. Бараненко О.О. 

     39.   Про розгляд звернення гр. Конюшенко В.І. 



 

 

40.  Про розгляд звернення гр. Чаплинського В.М. 

41. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), та 

надання у власність земельних ділянок. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення та зміну цільового призначення 

приватизованої земельної ділянки. 

43.  Про розгляд заяв ПАТ «Черкасиобленерго». 

44. Про розгляд звернення АТ “Оператор газорозподільної системи 

«Черкасигаз». 

45.  Про розгляд звернення ТОВ «АІДА». 

46. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки  та продаж земельної ділянки гр. Колотовій В.М. 

47.  Про укладення договорів відшкодування збитків. 

48. Про внесення земельних ділянок до переліку земельних ділянок, 

право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі 

аукціону) окремими лотами. 

49. Про затвердження акту приймання-передачі земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність. 

50.  Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у комунальну власність у межах населеного пункту с.Геронимівка. 

51.   Про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у комунальну власність у межах населеного пункту с.Дубіївка. 

52. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель колективної форми власності за межами 

населеного пункту с.Руська Поляна. 

53. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель колективної форми власності за межами 

населеного пункту с.Геронимівка. 

54. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель колективної форми власності за межами 

населеного пункту с.Дубіївка. 

55.  Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) 

меж адміністративно-територіальної одиниці села Геронимівка. 

56.   Про погодження технічної документації із землеустрою. 

57.   Про встановлення умов продажу прав оренди земельних ділянок. 

      

Різне: 

          58.  Про затвердження Програми «Забезпечення громадського порядку 

та громадської безпеки на території Руськополянської ТГ» на 2021-2025 роки. 

59. Про надання дозволу Виконавчому комітету Руськополянської 

сільської ради на передачу в оренду майна комунальної власності 

Руськополянської сільської територіальної громади шляхом проведення 

аукціону. 

          



 

 

         60.  Про надання дозволу Комунальному закладу «Центр культури та 

дозвілля Руськополянської сільської ради» на передачу в оренду майна 

комунальної власності Руськополянської сільської територіальної громади без 

проведення аукціону. 

          61.  Про надання дозволу Комунальному підприємству «Господар 2017» 

на передачу в оренду майна комунальної власності Руськополянської сільської 

територіальної громади шляхом проведення аукціону. 

          62. Про передачу матеріальних цінностей з балансу виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради на баланс комунального 

підприємства «Господар 2017». 

          63. Про передачу майна з балансу Комунального підприємства  

Руськополянської сільської ради «Благоустрій» на баланс Комунального 

підприємства «Геронимівка» Руськополянської сільської ради. 

          64.  Про передачу майна сільської комунальної власності в оперативне 

управління  Комунального закладу  «Спорт для всіх Руськополянської 

сільської ради».  

65.  Про розгляд звернення голови фракції Руськополянської сільської 

ради Політичної партії «Європейська Солідарність» Деркача О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


