
ПРОТОКОЛ Ле 7

спільного засідання постійних депутатських комісій сільської ради

с. Станіслав від 16.11.2021 року
10:00 годині

М Прізвище, ім'я, по-батькові Особистий підпис депутата
п/н
1 Абрамович Максим Ігорович ІВашина Олександр Миколайович

Вишніцький Юрій Вікторович
Гордєєва Марина В'ячеславівна
Дністрянський Віктор Степанович

Козорєзова Людмила Дмитрівна
Кравець Сергій Миколайович

й
3

4
З

6 Кобець Леонід Григорович
ї
8
9 Мороз Світлана Дмитрівна СЛоегу
10 Олійник Олена Миколаївна
ІБ Петрушак Анатолій Миколайович
12 Попик Валерій Сергійович Р
13|Потапова Анжела Юріївна НИ14|Потяк Надія Володимирівна й
15 Самойленко Ксенія Миколаївна -16 Семенчук Михайло Миколайович МИ
17 Стасюк Тетяна Миколаївна
18|Суханов Дмитро Миколайович пд,
19|Ференц Василь Іванович да-20|Федищев Вячеслав Вячеславович
21|Чинко Раїса Михайлівна ай22|Швайдецька Інна Олександрівна

Присутні депутати: ха. геобер ММА боро Є. Й Ярлонпо
(фоєвосотгой ки и бфердесеер уві, еееето Р. М, бридстоек Тибуд вевісвсє Фото - Со.сеегрдеесто У. Слуггтсссст о,
ІдТрессекег фоніях сссрехоіулюро вддгегето тлу Врзутпуч СТУ фогоге
«о 0.7 Забеггувксо ОТ, песо есвгрвко М. ст, веринея
Дсеворитясї го ндруюлєя т Свтсхгя Лижитс С

Обрали голов! спільного засідання пос: ійних комісій:ефе ЛУ

Секретар спільногозасідання постійних комісій:
ЙОллемнато Яго.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до Положення про відділ освіти, культури,молоді, спорту та

туризму Станіславської сільської ради.
(доповідають: начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Станіславської сільської ради СЕРБІН А.А.)

2. Про вилучення з оперативного управління та передачу в оперативне управління

комунального майна Станіславської сільської територіальної громади.
(доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л)

3. Про вилучення майназ господарського відання.
(доповідає: заступник сільського голови ЗАВЕЩАНА О.Л)

4. Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що належить до
комунальної власності Станіславської сільської територіальної громади, яке

розташоване за адресою: вулиця Свободи,10 с.Станіслав без проведення аукціону.
(доповідає: БЕЗРОДНЯВ.В.)

5. Про медичне обслуговування жителів Станіславської територіальної громади за
квартал
(доповідає: завідувач Станіславської амбулаторіїзагальної практики сімейної
медицини КОВТУНС.А.)

6. Про звіт роботи КУ «Центр з надання соціальних послуг» Станіславської сільської

ради за Ш квартал
(доповідає: директор комунальної установи)

7. Прозвіт роботи закладів освіти на території Станіславської територіальної громади
за Ш квартал
(доповідають: начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Станіславської сільськоїради, директори закладів освіти)

8. Про звіт роботи закладів культури Станіславської територіальної громади за Ш

квартал
(доповідають: начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Станіславської сільської ради, директори закладів культури)

9. Прозвіт роботи Станіславської школи мистецтв на території Станіславської
територіальної громадиза ПІ квартал
(доповідає: начальниквідділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Станіславської сільськоїради, директор Станіславської школи мистецтв)

10.Звіт роботи «Центр надання адміністративних послуг» Станіславської сільської ради
за Ш квартал
(доповідає: начальник відділу «ЦНАП» Станіславської сільськоїради)

11. Про передачу майна в оперативне управління  Станіславському ЗПЗСО
ім.К.Й.Голобородька Станіславської сільської ради Херсонської області

(доповідають: начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму
Станіславської сільської ради СЕРБІН А.А.)

12. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Станіславської сільської

ради «Надія»
(Доповідає: сільський голова САМОЙЛЕНКО ІД)

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Положення про відділ освіти,
культури,молоді, спорту та туризму Станіславської сільської ради.
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Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

1.ВИРІШИЛИ: (Зндрссіпігя плани фййєжреевю 5 Янврревевгто сти фо Доєодссесеєтсй усе фтобх
Оевурзлет, рос,ріс ЕваОр стеж ухео-
пергусх о,ліга сееж брав ог слевсєнграйспе 7 деревсх дб. всего елесєся сс,

Кретов бгдл«вор  егени,
7 прбалДЕЕЕЕреноя йде сбегериет

« Олсен Б:рЗа-(есснях ін
Проти-«воУтримався/с/.6, 6 ї

йуетуя фетссртія. Осспеітеєвуда, /2.СЛУХАЛИ: Про вилучення з оперативного управління та передачу в
оперативне управління комунального майна Станіславської
сільської територіальної громади.

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

2.ВИРІШИЛИ: Се. гсетя ПДИРеЕЙ дузееегеии ІоФелсеррегеси й | дпеддвжтесвосто пря вкети Гт
передали в берессвісі пужвттєтья Коксрсбевгевоохо СпотиссевгвоСЕК сТІся
Терезррхевговоберля ди деери її

дФесссс еутси со Дод  желесвоведорхегвнордДеєсЕресІ ЕВ. столсвое. утЗа-суіаПроти - лися 60
Утримався есери, о
3. СЛУХАЛИ: Про вилучення майназ господарського відання.

Доповідав(ла): ЗАВЕЩАНА О.Л.

3.ВИРІШИЛИ: (бибвггеггтехя ддоєкіле ругеєрегест-й.ло вегержеасгтя рнбгоєрсо гостсора.Свеєто втогеето дж спепевтеор Дейплрисьсяя Є до доедлюгоолово Фе ветстодтссям
де срсрлю влевовиеюї Дер

За-сляПроти -гак, О

Утримавсяовсоре «Є я
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4. СЛУХАЛИ: Про надання згоди на передачу в оренду нерухомого майна, що
належить до комунальної власності Станіславської сільської
територіальної громади, яке розташоване за адресою: вулиця
Свободи,10 с.Станіслав без проведення аукціону.

Доповідав(ла): БЕЗРОДНЯ В.В.

4.ВИРІШИЛИ: ї?2 офелжегртяля лудоеестх  рузееесєсте
4фло мадессете гор со. келеовлдсу б спемддаро. девіо мгеоєйео со нессссуєст бо тато

БереВафегевр хі (русосВо есог ОевсК
теремофі твоЕЮї проєес-орсх, бе Пор гесесссве
зле фо. свуріє єю фрєсеєро Светри, ТО с. Сизге.
дебет г72, првероеєтья божети

пиляння деесченк се Федлх нє ВесОсо
: лерач їсо беєжеееечи сс умру5-4

тертятої сбеей /.
Зісейсай
Проти - /с5сс 6
Утримався с6слсс
5. СЛУХАЛИ: Про медичне обслуговування жителів Станіславської

територіальної громади за П квартал 2021р. -7/7 й 0л

Доповідав(ла): сінейітєо.

5«ВИРІШИЛИ: Збу йо гесереріхе обовердле руде ес
дЕссрузтев пе сееевевлеоі РОДЕркс, грсгпо тросом р ЛЯ борт ОВ - ІЙ ке годбдоеллеля0Во ДФ сс отеФегрсесрсу о. ордтсею жерстібеєйї

За- ей,Проти-/соаєв ОсУтримався /12/ «6, 0
6. СЛУХАЛИ: Про звіт роботи КУ «Центр з надання соціальних послуг»

Станіславської сільської ради за ШІквартал 2021р.

Доповідав(ла): КУЛІШ О.В.
:

"Мбо-егенняє поети утіхо гол
6.ВИРІШИЛИ: , бе Яр//гє- обтнси КИ ірггпер б

А бдесетияй Оувес г сбесеодСєпосєгуссевсвоу  блевсв сту оонЙ води сю ОА,КА Йее було

бо їх риб Феєєвеев ик го Дрю 22Феблаво бе// ;
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9-ВИРІШИЛИ: (бифосггеріли рост фрипгге вени Я

/ Шо 4бгт лоді(риссй бедв всв ес"жо сестерв переуДТ и
(упосеусеєя сво ресурсу нкасетбеседя фа Й песенох Ор пе40 Удагу, белєссєлессу сєо. Орфеяб збитевог свйдеГУОу веденоЗа- (6с/сум е

Проти -. /серся я-2
Утримавсяодер
10. СЛУХАЛИ: Звіт роботи «Центр надання адміністративних послуг»

Станіславської сільської ради за ПІквартал 2021р.

Доповідав(ла): САВЧЕНКО К.М.

10.ВИРІШИЛИ: (биваєкєттихх теоуваума Іфеерву Одес рфее --

гддтесвести ОСАД Сунобов(бивсеОЇ ЛеДа ДЯ Й жерти ЛОЖЕ
в сислу вд ба бе зі

п 5
За- (субу 6

зПроти - /ссл «0,
Утримався /-.реж, р"
11. СЛУХАЛИ: си7 йо иудхеересгтесиття гео в

сосерій їде авгТІ (тискя.
свої сІгвсгеекоей Дер фс Сто -

ледссге воліо дджекрглу навесо г дело,не, богревОМіеллу гдеРок)фор ,

Доповідав(ла): СЕРБІН А.А.

11.ВИРІШИЛИ: Фибогртсє прє титє фефкетиЯ
, бло ниггори лого Й по ссорутетмя

злу велабебі ссю (есесс вовки бив овес
леж ВРо (бесідіо залсекр,«40 фбаасвою 0 береревно

Ревузляя іжеКО

Оу
Дог уко КІ

всего єлжкл ісле,одіж олТО
сегеи



За- се//блляв у 6
Проти -всі аУтримався деркя ж з

12. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Статуту комунального підприємства
Станіславської сільської ради «Надія»

Доповідав(ла): САМОЙЛЕНКО І.Д.
12.ВИРІШИЛИ: (бруфасєссляляє  пдюсвя Йо

і бесежедежкоє зе й Сите: якуКО сехузма собою уфрзуглоеепла,(нах осевсвісо ВАг вовіДаруКдоете Фессее еуляля іс до дл 2-22
жхеллевої0бе;

За- побив уПроти- коурлля я о
Утримався 02 то

Голова спільного засідання постійних комісій До а седЕи? й в

Ярсово МСекретар комісії


