
 

                                                 
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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                        третьої позачергової сесії  

                           восьмого скликання   
 

                                        
 

 

 

 

 

 

                                                                                       24 грудня 2020р. 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 21 депутат, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               ПЕРЕЛІК 

рішень     третьої позачергової  сесії Балабинської селищної ради восьмого 

скликання, включених до протоколу  від 24.12.2020 року 

1  Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 роки 

2 Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 

рік ( 0856500000)   

3 Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Малокатеринівської 

селищної ради № 2 від 24.12.2019 року «Про селищний бюджет на 

2020 рік»  

4 Про план роботи Кушугумської селищної ради на І півріччя 2021 року   

5 Про надання повноважень Кушугумському селищному голові 

Кушугумської селищної ради     

6 Про прийняття у комунальну власність Кушугумської територіальної  

громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, Запорізького району Запорізької 

області     

7  Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Македон Т.Я. 

8  Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Бондаренко С.Л. 

9 Про затвердження технічної документації щодо встановлення (віднов- 

лення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садів-

ництва гр.Пода І.І. 

10 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер  

2322155300:04:004:0150  

11 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Назимок О.В. 

12 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Кулинському О.Б.  

13 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чернишовій Є.А.  

14 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гаврилюк С.М.   

15 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Гуржій І.Ю.    

  



16 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Прокоповій   В.В.  

17  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Шипаєвій О.С.. 

18 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чеботарь С.Д. 

19 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Волошиній Ж.Б. 

 20 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.     

 21 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Алькемі О.С. 

 22 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Акользіній Ю.М.   

 23 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мастюгіній Н.О. 

 24 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мартиненку С.І.    

 25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Рагозіній Т.О.  

 26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Ківі Т.М. 

 27 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Яланжи О.М. 

 28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Денисенко Ю.С. 

29 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гринюк Я.Р. 

30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Самсонову С.С. 

31 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Неклесі В.Л. 

  



 32 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ломакіній Т.М.  

33 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Кравченко Н.В. 

34 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєрову В.Г. 

35 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєровій Я.В. 

 36 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Дядченко 

І.Є.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )   

 37 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Круговій 

Т.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )       

 38 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Єпініній 

О.С.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )    

 39 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Плюхіній 

Т.І.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )   

 40 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Ткаченку 

С.В.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )     

 41 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Сукач 

Т.В.для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )         

42 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Степченко 

С.І. для будівництва, обслуговуванняч жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) 

 43 Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)    

44 Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)    

45 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Ільчук В.В. для ведення особистого селянського господарства 

46 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Коник Н.І.для ведення особистого селянського господарства 

47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Падеріній І.В. для ведення особистого селянського господарства 

  



48 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Божку М.П. для ведення особистого селянського господарства 

49 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

гр.Сьомічевій Л.М. 

50 Про заміну сторони орендаря за догором оренди землі  1135 від 

20.07.2020р. 

51   Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність гр.Трубніковій Н.Ф. для будівництва, обслугову-

вання жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 
ділянка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ПРОТОКОЛ     

 

третьої  позачергової сесії Балабинської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 24 грудня 2020 року                                                                       12.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 21 

 

               Присутні: селищний голова Сосуновський В.С., депутати 

Кушугумської селищної ради, Єресько О.В.-староста селища Балабине, Волик 

Л.А- староста  селища Малокатеринівка, Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт, 

Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради, Бутенко Л.А.-

спеціаліст І категорії землевпорядник Балабинської селищної ради, Бутиріна 

Л.Г.-головний бухгалтер Малокатеринівської селищної ради,Харченко О.В.-

перший заступник Кушугумськогоселищного голови   

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

прибуло 21 депутат  з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонував третю позачергову сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритим. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          

 Третю позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошего відритою.  

                          

                                     Звучить гімн України 

Головуючий на засіданні: 

 

                                 Шановні депутати та присутні! 

Для підрахунку голосів при  прийнятті рішень необхідно   обрати лічильну  

комісію у складі 3 чоловік. 

        По кількісному складу немає запечень? 

        Немає 

        Приймається. 

Результати голосування : 

 

 

 

 



За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

Кількісний склад лічильної комісії затверджено. 

 

Персонально : 

                 

Самсику Надію Михайлівну, депутата ( висунутого Запорізькою обласною 

організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’ ) 

Курган Анастасію Петрівну, депутата (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Опозиційна платформа – За Життя’’)    

Недоруєву Ірину Леонідівну, депутата  (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Європейська солідарність ). 

 

Є зауваження, пропозиції? 

Немає. 

  

 Результати голосування   : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М.,Курган А.П. та Недоруєвої І.Л.  

 

Лічильна комісія  приступила до роботи. 

 

Для роботи необхідно затвердити регламент роботи засідання сесії. 

     Пропонується надати для виступу по питаннях –   до 10 хв., для виступів  до 

5 хв., для довідок до 3 хв., третю позачергову сесію провести за 2 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       

 Регламент роботи третьої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

 



 

 Пропонується слідуючий порядок третьої позачергової сесії Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання. 

  

   1.Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 роки   

 Інформує : Кривенко В.С.-секретар ради     

   2. Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік 

 ( 0856500000)     

Інформує :    Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради 

   3. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Малокатеринівської 

селищної ради № 2 від 24.12.2019 року «Про селищний бюджет на 2020 рік»   

Інформує : Бутиріна Л.Г.-головний бухгалтер Малокатеринівської селищної 

ради 

   4. Про план роботи Кушугумської селищної ради на І півріччя 2021 року    

Інформує : Кривенко В.С. - секретар ради  

    5. Про надання повноважень Кушугумському селищному голові Кушугум-

ської селищної ради      

Інформує : Власов М.С.-спеціаліст-юрисконсульт Балабинської селищної ради  

    6.Про прийняття у комунальну власність Кушугумської територіальної  

громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-спеціаліст-юрисконсульт Балабинської селищної ради  

   7.Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Македон Т.Я. 

   8.Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Бондаренко 

С.Л.     

   9.Про затвердження технічної документації щодо встановлення (віднов- 

лення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну передачу 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Пода І.І.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер  

2322155300:04:004:0150 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   11.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Назимок О.В.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   12.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Кулинському О.Б.   

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    

 

 

 



 

    13.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Чернишовій Є.А. 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   14.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Гаврилюк С.М.   

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

     15.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Гуржій І.Ю.     

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   16.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Прокоповій   В.В.    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   17.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Шипаєвій О.С.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   18.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Чеботарь С.Д.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   19.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Волошиній Ж.Б. 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   20.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.       

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   21.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Алькемі О.С.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   22.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Акользіній Ю.М.   

 Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   23.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Мастюгіній Н.О.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   24.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відве-

дення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Мартиненку С.І.     

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 



    25.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр. Рагозіній Т.О.    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    26.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Ківі Т.М.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   27.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Яланжи О.М.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   28.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Денисенко Ю.С. 

 Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   29.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Гринюк Я.Р.    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   30.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

індивідуального садівництва гр.Самсонову С.С.    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Неклесі В.Л.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ломакіній Т.М.     

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   33.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Кравченко Н.В.    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєрову В.Г.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєровій Я.В.  

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   36. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Дядченко І.Є.  

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )   

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 



   37.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Круговій Т.М. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )         

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    38.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Єпініній О.С.  

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    39.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Плюхіній Т.І.  

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )   

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    40. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Ткаченку С.В.  

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )     

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    41.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Сукач Т.В.для 

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка )    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    42.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Степченко С.І. 

для будівництва, обслуговуванняч жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка ) 

    43.Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    44.Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)    

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Ільчук В.В. 

для ведення особистого селянського господарства 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Коник Н.І.для 

ведення особистого селянського господарства 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Падеріній І.В. 

для ведення особистого селянського господарства 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Божку М.П. 

для ведення особистого селянського господарства 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    

 



     49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) гр.Сьомчевій Л.М. 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   50.Про заміну сторони орендаря за догором оренди землі  1135 від 

20.07.2020р. 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

    51.Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у власність 

гр.Трубніковій Н.Ф. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

Інформує : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

 

Пропоную затвердити запропонований порядок  денний третьої позачергової 

сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу і в цілому., 

прошу голосувати. 

Голосування : 

Результати голосування   : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

        Порядок денний  третьої позачергової сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання затверджено. 

 

Головуючий на засіданні: 

    Переходимо до розгляду питань порядку денного третьої  позачергової сесії 

восьмого скликання. 

 

1.СЛУХАЛИ : «Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 роки   » 

  Доповідала: Кривенко В.С.-секретар ради   

Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. Чи 

є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 1 « Про затвердження Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 роки  » 

приймається, додається.   

 



2.СЛУХАЛИ : «Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади 

на 2021 рік ( 0856500000)  »  

 Доповідала :  Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради 

 Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. 

Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 2 « Про бюджет Кушугумської селищної територіальної 

громади на 2021 рік ( 0856500000)   » приймається, додається.   

 

3.СЛУХАЛИ:  «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 

Малокатеринівської селищної ради № 2 від 24.12.2019 року «Про селищний 

бюджет на 2020 рік»   

Доповідала : Бутиріна Л.Г.-головний бухгалтер Малокатеринівської селищної 

ради  

Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. Чи 

є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 3 « Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 

Малокатеринівської селищної ради № 2 від 24.12.2019 року «Про селищний 

бюджет на 2020 рік» приймається, додається.   

 

4.СЛУХАЛИ: «Про план роботи Кушугумської селищної ради на І півріччя 

2021 року    »  

Доповідала:   Кривенко В.С.-секретар ради  

Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій .Чи 

є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

 

 

 



 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 4  « Про план роботи Кушугумської селищної ради на І півріччя 

2021 року   » приймається, додається.   

 

5.СЛУХАЛИ: « Про надання повноважень Кушугумському селищному голові 

Кушугумської селищної ради       »   

Доповідав:  Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт Балабинської селищної ради  

 Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

        Рішення № 5 « Про надання повноважень Кушугумському селищному 

голові Кушугумської селищної ради      » приймається, додається.   

 

6.СЛУХАЛИ: «Про прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної  громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, Запорізького району Запорізької 

області » 

Доповідав: Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт 

                    .Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

      Рішення № 6 « Про прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної  громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, Запорізького району Запорізької 

області » приймається, додається.   

 

Пакет № 1 : питання №№7-9 

 

7.СЛУХАЛИ: Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № № 7-9 ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 7 « Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Македон Т.Я. » 

  



Питання № 8  «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Бондаренко С.Л. » 

  

Питання № 9 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Пода І.І.»  

Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №1 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 7 « Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Македон Т.Я. » 

Рішення  № 8  «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Бондаренко С.Л. » 

Рішення № 9 «Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва 

гр.Пода І.І.» приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                           

8.СЛУХАЛИ: « Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер  

2322155300:04:004:0150 » 

 Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 

 



 

 За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 10 « Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер  

2322155300:04:004:0150» приймається, додається.   

 

Пакет № 2 : питання №№11-30 

 

9.СЛУХАЛИ: Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № № 11- 30 ( нумерація 

питань надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а 

саме: 

 

Питання № 11:   « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Назимок О.В.» 

   

Питання № 12 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Кулинському О.Б.» 

  

 Питання № 13: « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чернишовій Є.А. » 

  

 Питання № 14 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гаврилюк С.М. » 

  

 Питання № 15 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Гуржій І.Ю. » 

    

Питання № 16  « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Прокоповій   В.В. » 

 

Питання № 17 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Шипаєвій О.С.» 

 

Питання № 18 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чеботарь С.Д.» 

 



Питання № 19 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Волошиній Ж.Б.» 

 

Питання № 20 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.»       

  

Питання № 21 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Алькемі О.С.» 

 

Питання № 22 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Акользіній Ю.М.» 

 

Питання № 23 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мастюгіній Н.О.» 

 

Питання № 24 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мартиненку С.І. » 

 

Питання № 25 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Рагозіній Т.О.» 

 

Питання № 26 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Ківі Т.М. » 

 

Питання № 27 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Яланжи О.М.» 

 

Питання № 28 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Денисенко Ю.С.» 

 

Питання № 29 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гринюк Я.Р.» 

 

Питання № 30 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Самсонову С.С.»    

Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 



      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №2 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 11:   « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Назимок О.В.» 

Рішення № 12 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Кулинському О.Б.» 

Рішення № 13: « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чернишовій Є.А. » 

Рішення № 14 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гаврилюк С.М. » 

Рішення № 15 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Гуржій І.Ю. » 

Рішення № 16 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Прокоповій   В.В. » 

Рішення № 17: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Шипаєвій О.С.» 

Рішення № 18 : «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Чеботарь С.Д.» 

Рішення № 19 : «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Волошиній Ж.Б.» 

Рішення № 20 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.»       

 Рішення № 21: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Алькемі О.С.» 

Рішення № 22 : «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Акользіній Ю.М.» 



Рішення № 23: « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мастюгіній Н.О.» 

Рішення № 24: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Мартиненку С.І. » 

Рішення № 25 : «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр. Рагозіній Т.О.» 

Рішення № 26 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Ківі Т.М. » 

Рішення № 27: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Яланжи О.М.» 

Рішення № 28 : « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Денисенко Ю.С.» 

Рішення № 29: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Гринюк Я.Р.» 

Рішення № 30: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення індивідуального садівництва гр.Самсонову С.С.»  приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

ПАКЕТ № 3:  питання № 31-№35 
 

10.СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 31-35   ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 31 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Неклесі В.Л.» 

 

Питання № 32 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ломакіній Т.М.» 

 

Питання № 33 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Кравченко Н.В.» 

 

Питання № 34 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєрову В.Г.» 

 



Питання № 35 : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєровій Я.В.»    

 Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №3 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 31 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Неклесі В.Л.» 

Рішення № 32 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ломакіній Т.М.» 

Рішення № 33 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Кравченко Н.В.» 

Рішення № 34 : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєрову В.Г.» 

Рішення № 35 : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєровій Я.В.» приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація.   

 

ПАКЕТ № 4 :  питання № 36-№42 

 

11.СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № № 36-42  ( нумерація 

питань надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а 

саме: 

Питання № 36 : « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Дядченко І.Є.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) » 

 

Питання № 37: « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Круговій Т.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) »  

 

 



Питання № 38 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Єпініній О.С.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) 

 

Питання № 39 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Плюхіній Т.І.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

 

Питання № 40 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Ткаченку С.В.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

 

Питання № 41 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Сукач Т.В.для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )»  

 

Питання № 42 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Степченко С.І. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

 Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №4 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 36 : « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Дядченко І.Є.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) » 

Рішення № 37: « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Круговій Т.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) »  

Рішення № 38 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Єпініній О.С.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) 

Рішення № 39 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Плюхіній Т.І.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

Рішення № 40 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Ткаченку С.В.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

 

 

 



 

 

Рішення № 41 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Сукач Т.В.для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )»  

Рішення № 42 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Степченко С.І. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

 ПАКЕТ № 5 :  питання № 43-№ 45 

 

12.СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № № 43-45  ( нумерація 

питань надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а 

саме: 

 

Питання № 43 : «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

 

Питання № 44 :  «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) » 

Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №5 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 43 : «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

Рішення № 44 :  «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) » приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

ПАКЕТ № 6 :  питання № 45-№ 48  

 

 

 

 



 

13.СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № № 45-48  ( нумерація 

питань надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а 

саме: 

 

Питання № 45 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Ільчук В.В. для ведення особистого селянського господарства» 

 

Питання № 46 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Коник Н.І.для ведення особистого селянського господарства 

 

Питання № 47 : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Падеріній І.В. для ведення особистого селянського господарства» 

 

Питання № 48 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Божку М.П. для ведення особистого селянського господарства» 

Доповідала : Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

      Проекти рішень розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №45-№48 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 45 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Ільчук В.В. для ведення особистого селянського господарства» 

Рішення № 46 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Коник Н.І.для ведення особистого селянського господарства 

Рішення  № 47 : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Падеріній І.В. для ведення особистого селянського господарства» 

Рішення № 48 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Божку М.П. для ведення особистого селянського господарства» » 

приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

 

 

 



 

14.СЛУХАЛИ : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва жилого 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) гр.Сьомчевій 

Л.М.   » 

  Доповідала: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

 Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. 

Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

           За                         - 17 

           Проти                   -1 ( Галянчук М.І.) 

          Утрималися         - 4 ( Гамаюнова В.М., Карабаджак С.П., Ткаченко О.А.,         

                                           Сосуновський В.С.) 

          Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 49 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва жилого 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) гр.Сьомчевій 

Л.М. » приймається, додається 

 

15.СЛУХАЛИ : « Про заміну сторони орендаря за догором оренди землі  1135 

від 20.07.2020р   » 

  Доповідала: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. 

Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

          За                         - 21 

         Проти                   -0 

        Утрималися         - 1( Гамаюнова В.М.)       

        Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 50 « Про заміну сторони орендаря за догором оренди землі  1135 

від 20.07.2020р   » приймається, додається 

 

16.СЛУХАЛИ : « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у 

власність гр.Трубніковій Н.Ф. для будівництва, обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)    » 

 Доповідала: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

   Головуючий : Дане питання було розглянуте на засіданні постійних комісій. 

Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 



       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0       

        Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 51 « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної докумен-

тації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки 

в натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у власність 

гр.Трубніковій Н.Ф. для будівництва, обслуговування жилого будинку, госпо-

дарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) » приймається, додається 

 

Головуючий на засіданні : 

 

Шановні депутати , усі питання черги денної , які виносилися на розгляд 

третьої позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради, 

розглянуті. 

 

    У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання ? 

    Немає. 

 

    Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення     третьої  позачергової 

сесії. 

    Немає. 

 

     Надійшла пропозиція засідання третьої пзачергової сесії оголосити 

закритим. 

 Прошу проголосувати. 

 

Результати голосування : 

За  - 22 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Засідання третьої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

Дякую всім за увагу. 

 

   
 

 

 

 Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 

 

   

 

 



  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


