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                          шостої позачергової сесії  
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                                                                                       25 лютого 2020р. 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 22 депутати, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

                                                     ПЕРЕЛІК 

        рішень     шостої позачергової  сесії Балабинської селищної ради восьмого 

скликання, включених до протоколу  від 25.02.2021 року 

1 Про утворення Комунального закладу « Центр культури, спорту та 

дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області    

2  Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького 

району Запорізької області  окремого індивідуально визначеного 

рухомого майна та закріплення його на праві оперативного управління 

за Комунальним закладом « Центр культури,спорту та дозвілля» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

з дати його державної реєстрації          

   3 Про затвердження нової редакції положення Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

   4  Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність Кушугумської  

територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького 

району Запорізької області  окремого індивідуально визначеного 

рухомого майна та закріплення його на праві оперативного управління 

за Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області      

   5 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Кушугумської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» зі змінами    

   6 Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області з фінансових 

питань прийнятих в період з 01.01.2021р. по 25.02.2021р. 

   7  Про забезпечення  харчуванням дітей пільгової категорії у закладах 

освіти Кушугумської селищної ради    

   8  Про надання дозволу на списання основних засобів   

   9  Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на 

території Кушугумської селищної ради на 2021 рік    

10 

 

 

 

 

 Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2021 рік 

11 Про програму соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району  Запорізької області 

з надання інших пеедбачених законодавством України пільг на 2021 

рік 

12   Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 

«Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 

2021 рік» зі змінами та доповненнями  



    13 Про затвердження передавального акту Малокатеринівської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області 

   14 Про затвердження передавального акту Балабинської селищної ради 

Запорізького району запорізької області 

15  Про затвердження Узгодженого рішення та Протоколу № 1 у сфері 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану між Південно-Східним Міжрегіональним 

управлінням Міністерства юстиції ( м.Дніпро) та Кушугумською 

селищною радою Запорізького району Запорізької області  

    16 Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту та пенсійного 

забезпечення, підвищення життєвого рівня і створення передумов 

реалізації прав застрахованих осіб та одержувачів пенсійних виплат    

    17  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність  земельної ділянки 

гр.Авраменко А.А. для ведення особистого селянського господарства 

   18 Про присвоєння поштової адреси новоутвореним земельним ділянкам 

після поділу земельної ділянки ( кадастровий номер  

232155900:03:001:0266 ) 

   19 Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відно-

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

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садів-

ництва гр.Калюті В.І. 

   20 Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відно-

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

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садів-

ництва гр.Хмелевцовій Т.Ю. 

   21 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуго-

вування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадиб-

на ділянка ) гр.Паленку М.В. 

  22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуго-

вування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадиб-

на ділянка ) гр.Оксещенку М.М. 

   23 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуго-

вування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадиб-

на ділянка ) гр.Іщенку О.В. 

  24 Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 9,3214га, кадастровий номер 

2322155600:03:003:5000, розташованої за адресою : Запорізька 

область, Запорізький район, в межах смт.Кушугум 

  25 Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 2,7000, кадастровий номер 

2322155300:02:001:0018, розташованої за адресою : Запорізької 

області  Запорізького району ( за межами населених пунктів) 



  26 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Філіпському П.Ф. для будівництва, обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  27 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Кожем’які 

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

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  28 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Костенку 

О.С. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  29 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Павловсь-

кій І.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, госпо-

дарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  30 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Бондаренку 

О.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  31 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Юнацькій 

Ю.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарсь-

ких будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

  32 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Жилякову 

Г.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарсь-

ких будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 33 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Тонких 

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

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 34 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Воробйовій 

Н.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарсь-

ких будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 35 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.Рибалко К.А.  для будівництва, обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка) 

 36 Про внесення змін у рішення Кушугумської селищної ради від 15 

грудня 2020року № 1 «Про надання дозволу на підготовку, збір тех-

нічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для безоплатної пере-

дачі земельної ділянки у власність гр.Тиховій К.М. для будівництва, 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  

( присадибна ділянка) 

 37 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Черкасовій Т.О. 

 38 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.М. 

 39 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.І. 



 40 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сохряковій І.М. 

 41 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік О.В. 

 42 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік А.Г. 

 43 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Дем’яненку  А.А. 

 44 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєньків С.В. 

 45 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Плахтій А.А. 

 46 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенку О.І. 

 47 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької 

області ( за межами населеного пункту ) для польової дороги площею 

0,4827 га та укладання договору земельного сервітуту із ПП «Корсар» 

 48 Про заміну сторони орендаря за договором оренди землі укладеного 

04.02.2009 року 

 49 Про передачу ТОВ «РЕНТА ЛЮКС» в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного тран-

спорту та дорожнього господарства ( АЗС) 

 50 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства гр.Асатрян  

Оганесу Арамовичу   

 51 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр.Растворцеву 

Владиславу Станіславовичу  

 52 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр.Красовій  Ірині 

Вікторівні 

 53 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр.Квочці Андрію 

Івановичу 

 54 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель селища міського типу Кушугум Запорізького району 

Запорізької області 



 55 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель селища міського типу Балабине Запорізького району 

Запорізької області 

 56 Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план смт. 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з 

розширенням меж населеного пункту та План зонування 

смт.Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області (у складі 

Генерального плану)» 

 57 Про скасування  рішення  Кушугумської  селищної  ради  від 24 

грудня 2020 року № 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.»  

 58 Про затвердження звіту про оцінку майна 

 59 Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 

«Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 

2021 рік» зі змінами та доповненнями 

 60 Про затвердження «Програми раціонального використання 

території та комплексного містобудівного розвитку селища 

Малокатеринівка на 2021-2022 роки» 

  61 Про клопотання про безоплатну передачу майна у комунальну 

власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної власності 

територіальних громад, сіл, селищ міст Запорізького району 

Запорізької області 

  62 Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                           ПРОТОКОЛ     

 

шостої  позачергової сесії Балабинської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 25 лютого 2020 року                                                                       10.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 22 

 

               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.-начальник Юридичного 

відділу, Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу, Бутенко Л.А.-

спеціаліст І категорії землевпорядник, Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії 

землевпорядник, Бабко Т.С.-головний бухгалтер Відділу бухгалтерського 

обліку та звітності, Калниш В.В.-начальник Відділу освіти, культури,молоді та 

спорту, Коваль Ю.В.-головний лікар КНП «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Харченко О.В.-перший заступник селищного 

голови, Міллер О.С.- начальник КУ «Центр надання соціальних послуг», 

Майстро Д.М.-депутат Запорізької обласної ради. 

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

прибуло 22 депутати  з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонував шосту позачергову сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритою. 

Результати голосування : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          

Шосту позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошено відритою.  

                          

                                     Звучить гімн України 

      Селищний голова вручає  присутнім депутатам посвідчення депута Кушу- 

гумської селищної ради 

 

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 заперечень? 

        Немає 

        Приймається. 

Результати голосування : 

За        - 23 

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’’ ) 

Апостолову Тетяну Олексіївну, депутата (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Партія Володимира Буряка ,,Єднання’’)    

Недоруєву Ірину Леонідівну, депутата  (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Європейська солідарність ). 

 

Є зауваження, пропозиції? 

Немає. 

  

Результати голосування   : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М.,Апостолової Т.О. 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., шосту позачергову сесію провести за 2 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       



 Регламент роботи шостої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

       Пропонується слідуючий порядок денний шостої позачергової сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

1.Про утворення Комунального закладу « Центр культури, спорту та дозвілля» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області    

  Інформує :  Калниш В.В.-начальник  Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 

2.Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та закріплення 

його на праві оперативного управління за Комунальним закладом « Центр 

культури,спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області з дати його державної реєстрації             

  Інформує :  Калниш В.В.-начальник  Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 

3. Про затвердження нової редакції положення Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

  Інформує :  Міллер О.С.-директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

4. Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність Кушугумської  

територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та закріплення 

його на праві оперативного управління за Комунальною установою «Центр 

надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області      

  Інформує :  Міллер О.С.-директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

5. Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 27.11.2020р. 

№ 1 «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради» зі змінами  

  Інформує : Растворцев В.С.-головний спеціаліст, відповідальний за кадрову 

роботу 

6. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області з фінансових питань прийнятих в 

період з 01.01.2021р. по 25.02.2021р. 

  Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

7. Про забезпечення  харчуванням дітей пільгової категорії у закладах освіти 

Кушугумської селищної ради    

  Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

8. Про надання дозволу на списання основних засобів   

  Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

 

 



 

 

9. Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на території 

Кушугумської селищної ради на 2021 рік  

  Інформує : Коваль Ю.В.-головний лікар КНП « «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

10.Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства « Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік 

  Інформує : Коваль Ю.В.-головний лікар КНП « «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

11.Про програму соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району  Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2021 рік 

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

12.  Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 «Про  

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі 

змінами та доповненнями  

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

13. Про затвердження передавального акту Малокатеринівської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

14. Про затвердження передавального акту Балабинської селищної ради 

Запорізького району запорізької області 

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

15. Про затвердження Узгодженого рішення та Протоколу № 1 у сфері надання 

адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного стану між 

Південно-Східним Міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції  

( м.Дніпро) та Кушугумською селищною радою Запорізького району 

Запорізької області 

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

16. Про укладання Угоди про співробітництво з надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту та пенсійного забезпечення, підвищення 

життєвого рівня і створення передумов реалізації прав застрахованих осіб та 

одержувачів пенсійних виплат    

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність  земельної ділянки гр.Авраменко А.А. для 

ведення особистого селянського господарства 

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

18. Про присвоєння поштової адреси новоутвореним земельним ділянкам після 

поділу земельної ділянки ( кадастровий номер  232155900:03:001:0266 ) 

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

19. Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відно-

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

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Калюті В.І. 

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

 



 

 

20. Про затвердження технічної документації щодо встановлення ( відно-

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

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.Хмелевцовій 

Т.Ю. 

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

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

М.В. 

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

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

М.М. 

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

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування жилого 

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

О.В. 

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

24. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення  

загальною площею 9,3214га, кадастровий номер 2322155600:03:003:5000, 

розташованої за адресою : Запорізька область, Запорізький район, в межах 

смт.Кушугум 

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

25. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення  

загальною площею 2,7000, кадастровий номер 2322155300:02:001:0018, 

розташованої за адресою : Запорізької області  Запорізького району ( за межами 

населених пунктів) 

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

26. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Філіпському 

П.Ф. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

27. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Кожем’які І.В. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

28. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Костенку О.С. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

 

 

 



29. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Павловській І.М. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

30. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Бондаренку О.О. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

31. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Юнацькій Ю.В. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

32. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Жилякову Г.М. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

33. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Тонких С.В.для 

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка) 

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

34. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Воробйовій Н.В. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

35. 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.Рибалко К.А.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

36. Про внесення змін у рішення Кушугумської селищної ради від 15 грудня 

2020року № 1 «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.Тиховій К.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Черкасовій Т.О. 

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

38. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Ковтун Є.М. 

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

 

 

 

 



39. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Ковтун Є.І. 

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

40. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Сохряковій І.М. 

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

41. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Тунік О.В. 

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

42. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Тунік А.Г. 

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

43. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр.Дем’яненку  А.А. 

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

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для індивідуального 

садівництва гр.Сєньків С.В. 

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

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для індивідуального 

садівництва гр.Плахтій А.А. 

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

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для індивідуального 

садівництва гр.Лисенку О.І. 

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

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області ( за 

межами населеного пункту ) для польової дороги площею 0,4827 га та 

укладання договору земельного сервітуту із ПП «Корсар» 

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

48. Про заміну сторони орендаря за договором оренди землі укладеного 

04.02.2009 року 

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

49. Про передачу ТОВ «РЕНТА ЛЮКС» в оренду земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного тран-спорту та 

дорожнього господарства ( АЗС) 

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

50. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Асатрян  Оганесу Арамовичу   

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

 



51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Растворцеву Владиславу Станіславовичу 

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

52. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Красовій  Ірині Вікторівні 

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

53. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Квочці Андрію Івановичу 

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

54. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель селища міського типу Кушугум Запорізького району Запорізької області 

  Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

55. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель селища міського типу Балабине Запорізького району Запорізької області 

  Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

56. Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план смт. 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з 

розширенням меж населеного пункту та План зонування смт.Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)» 

  Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

57. Про скасування  рішення  Кушугумської  селищної  ради  від 24 грудня 

2020 року № 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 : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

58. Про затвердження звіту про оцінку майна 

  Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

59. Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 «Про  

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі 

змінами та доповненнями 

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

60.Про затвердження «Програми раціонального використання території та 

комплексного містобудівного розвитку селища Малокатеринівка на 2021-2022 

роки» 

  Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

61.Про клопотання про безоплатну передачу майна у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Запорізького району 

Запорізької області 

Інформує :Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

62. Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу дошкільної 

освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 Інформує : Калниш В.В.-начальник відділу освіти,культури,молоді та спорту    

Пропоную затвердити запропонований порядок денний  шостої позачергової 

сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу 

 



ВИСТУПИЛИ : 

Гамаюнова В.М., депутат  селищної ради, яка запропонувала включити до 

Порядку денного питання «Про створення Консультативно-діагностичного 

центру на базі філії поліклініки  Комунального некомерційного підприємства 

«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради 

Запорізької області ( як окремої юридичної особи) в смт.Кушугум Запорізького 

району Запорізької області з метою забезпечення жителів Кушугумської 

територіальної громади вторинною ( спеціалізованою ) медичною допомогою», 

звернула увагу, що вона надала проєкт рішення  з цього питання. 

 

Майстро Д.М., депутат Запорізької обласної ради, також  звернув увагу, що 

необхідно   створити Консультативно-діагностичний центр  на базі філії 

поліклініки  Комунального некомерційного підприємства «Запорізька 

центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області ( як 

окремої юридичної особи) в смт.Кушугум Запорізького району Запорізької 

області з метою забезпечення жителів Кушугумської територіальної громади 

вторинною ( спеціалізованою ) медичною допомогою, так як мешканці селищ 

Балабине, Кушугум та Малокатеринівка стурбовані, що буде закрита вторинна 

ланка медицини. 

 

Селищний голова Сосуновський В.С. спростував інформацію Майстра Д.М. 

щодо закриття КНП« «Кушугумський центр первинної медико-санітарної 

допомоги». 

 

Депутати селищної ради Самсика Н.М., Діденко О.І.,Апостолова-Возниця 

О.О., Апостолова Т.О., звернули увагу, що дане питання  щодо створення 

цього центру необхідно  вивчити, прорахувати все  і тільки тоді  розглядати   

його на сесії  . 

 

Надійшло дві пропозиції : 

від депутата Гамаюнової В.М.: 

1) Включити  до порядку денного шостої позачергової сесії питання « Про 

створення Консультативно-діагностичного центру на базі філії 

поліклініки  Комунального некомерційного підприємства «Запорізька 

центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької 

області ( як окремої юридичної особи) в смт.Кушугум Запорізького 

району Запорізької області з метою забезпечення жителів Кушугумської 

територіальної громади вторинною ( спеціалізованою ) медичною 

допомогою» 

від депутата Апостолової Т.О. 

2) Дане питання «« Про створення Консультативно-діагностичного центру 

на базі філії поліклініки  Комунального некомерційного підприємства 

«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради 

Запорізької області ( як окремої юридичної особи) в смт.Кушугум 

Запорізького району Запорізької області з метою забезпечення жителів 

Кушугумської територіальної громади вторинною ( спеціазованою ) 

медичною допомогою» вивчити, прорахувати всі витрати і тоді винести 

його на розгляд на одній з чергових сесій. 

 

 



 

Головуючий на засіданні : 

                                 Голосуємо за першу пропозицію : 

  За-2 ( Гамаюнова В.М., Виноградов М.М.) 

  Проти –20 

  Утрималися -1 ( Апостолова Т.О.) 

                                Голосуємо за другу пропозицію : 

За-19 

Проти-2 ( Гамаюнова В.М., Виноградов М.М.) 

Утрималися – 2 ( Приходченко О.І., Карабаджак С.П.)  

 ВИРІШИЛИ : 

              Дане питання « Про створення Консультативно-діагностичного центру 

на базі філії поліклініки  Комунального некомерційного підприємства 

«Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради 

Запорізької області ( як окремої юридичної особи) в смт.Кушугум Запорізького 

району Запорізької області з метою забезпечення жителів Кушугумської 

територіальної громади вторинною ( спеціазованою ) медичною допомогою» 

вивчити, прорахувати всі витрати і тоді винести його на розгляд на одній з 

чергових сесій. 

 

Головуючий на засіданні: 

 

        Пропоную затвердити запропонований порядок денний  шостої 

позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради в цілому, 

прошу голосувати. 

 

     Голосування: 

 

Результати голосування   : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

        Порядок денний  шостої позачергової сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання затверджено. 

                                                  

                                 Шановні депутати ! 

       Вношу пропозицію розглянути питання згідно порядку денного. 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного шостої  позачергової сесії 

восьмого скликання. 

 

СЛУХАЛИ : Про утворення Комунального закладу « Центр культури, спорту 

та дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області    

  Доповідала:  Калниш В.В.-начальник  Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Кушугумської селищної ради 

        

 



 

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

       Проти                    -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 1 « Про утворення Комунального закладу « Центр культури, 

спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області     » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ : Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та закріплення 

його на праві оперативного управління за Комунальним закладом « Центр 

культури,спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області з дати його державної реєстрації                       

   Доповідала : Калниш В.В.-начальник  Відділу освіти, культури, молоді та 

спортуКушугумської 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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 2 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та 

закріплення його на праві оперативного управління за Комунальним закладом 

 « Центр культури,спорту та дозвілля» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області з дати його державної реєстрації»                         

приймається, додається.   

 

Депутат Гамаюнова В.М. вийшла з залу засідання  

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції положення Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

  Доповідала : Міллер О.С.-   директор КУ « Центр надання соціальних послуг» 

Кушугумської селищної ради     

       

 



 

Головуючий :  Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Під час голосування депутат Гамаюнова В.М. була відсутня в залі засідання 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 3 «Про затвердження нової редакції положення Комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та 

закріплення його на праві оперативного управління за Комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області      

   Доповідала: Міллер О.С.-   директор КУ « Центр надання соціальних послуг» 

Кушугумської селищної ради              

           Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Під час голосування депутат Гамаюнова В.М. була відсутня в залі засідання 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 4  « Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області  окремого індивідуально визначеного рухомого майна та 

закріплення його на праві оперативного управління за Комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  » приймається, додається.   
 

Депутат Гамаюнова В.М. повернулася до залу засідання. 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 «Про затвердження структури та загальної чисельності 

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» зі змінами  

    

 



 

Доповідав: Растворцев В.С.-головний спеціаліст, відповідальний за кадрову 

роботу 

        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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 5 « Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної 

ради від 27.11.2020р. № 1 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів ради» зі змінами » приймається, 

додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області з фінансових питань 

прийнятих в період з 01.01.2021р. по 25.02.2021р. 

   Доповідала : Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 

       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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

      Рішення № 6 « Про затвердження рішень виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

фінансових питань прийнятих в період з 01.01.2021р. по 25.02.2021р. » 

приймається, додається.  

  

  Депутат Виноградов М.М. вийшов із залу  засідання 

  

СЛУХАЛИ: Про забезпечення  харчуванням дітей пільгової категорії у 

закладах освіти Кушугумської селищної ради         

   Доповідала : Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Під час голосування депутат Виноградов М.М. був відсутній в залі засідання 

 

    

 



 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 7 «Про забезпечення  харчуванням дітей пільгової категорії у 

закладах освіти Кушугумської селищної ради » приймається, додається. 

 

Депутат Виноградов М.М. повернувся до залу засідання 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на списання основних засобів       

  Доповідала :  Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності 

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 8 «Про надання дозволу на списання основних засобів » 

приймається, додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на 

території Кушугумської селищної ради на 2021 рік  

  Доповідала: Коваль Ю.В.-головний лікар КНП « «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  

         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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 9 « Про затвердження Програми раннього виявлення 

туберкульозу на території Кушугумської селищної ради на 2021 рік   » 

приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства « Кушугумський центр первинної медико-

санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік   



   Доповідала : Коваль Ю.В.-головний лікар КНП « «Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги»   

         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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 10 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства « Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області на 2021 рік  » приймається, додається.   

 

Депутат Мамковська Ю.С. залишила зал засідання,участі в голосуванні  

наступних питань не приймала. 
 

СЛУХАЛИ: Про програму соціального захисту пільгових категорій громадян 

Кушугумської селищної ради Запорізького району  Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2021 рік 

  Доповідала Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 11 «Про програму соціального захисту пільгових категорій 

громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району  Запорізької 

області з надання інших передбачених законодавством України пільг на 2021 

рік » приймається, додається.   
   

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 

«Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі 

змінами та доповненнями  

    Доповідала Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 12 « Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. 

№ 2 «Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 

рік» зі змінами та доповненнями» приймається, додається.   

                  

 СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області   

    Доповідала Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 13 « Про затвердження передавального акту Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» приймається, 

додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження передавального акту Балабинської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області   

    Доповідала Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 14 «Про затвердження передавального акту Балабинської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» приймається, 

додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Узгодженого рішення та Протоколу № 1 у 

сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного 

стану між Південно-Східним Міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції ( м.Дніпро) та Кушугумською селищною радою Запорізького району 

Запорізької області 

     Доповідала: Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 15 «  Про затвердження Узгодженого рішення та Протоколу № 1 

у сфері надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану між Південно-Східним Міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м.Дніпро) та Кушугумською селищною радою 

Запорізького району Запорізької області » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту та пенсійного 

забезпечення, підвищення життєвого рівня і створення передумов реалізації 

прав застрахованих осіб та одержувачів пенсійних виплат     

     Доповідала: Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

        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 № 16 « Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту та пенсійного 

забезпечення, підвищення життєвого рівня і створення передумов реалізації 

прав застрахованих осіб та одержувачів пенсійних виплат » приймається, 

додається 

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність  земельної ділянки 

гр.Авраменко А.А. для ведення особистого селянського господарства 

     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 № 17 «  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність  земельної ділянки 

гр.Авраменко А.А. для ведення особистого селянського господарства  » 

приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси новоутвореним земельним 

ділянкам після поділу земельної ділянки( кадастровий номер  

232155900:03:001:0266 ) 

    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 № 18 «  Про присвоєння поштової адреси новоутвореним земельним 

ділянкам після поділу земельної ділянки ( кадастровий номер  

232155900:03:001:0266 ) » приймається, додається.   

 

 

ПАКЕТ № 1 :  питання № 19-№ 23 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань №19- №23  ( нумерація питань 

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

 

Питання № 19: 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.Калюті В.І.            

 

Питання № 20: 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.Хмелевцовій Т.Ю.             

 

Питання № 21: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Паленку М.В. 

 



Питання № 22: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Оксещенку М.М. 

 

Питання № 23: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Іщенку О.В. 

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

      Проекти  рішень розглядалися 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 №19:«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.Калюті В.І »  

   Рішення № 20 : « Про затвердження технічної документації щодо встанов-

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Хмелевцовій Т.Ю.» 

   Рішення № 21: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Паленку М.В.» 

  Рішення № 22 : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Оксещенку М.М.» 

 Рішення № 23: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр.Іщенку О.В.» приймаються, додаються. Надається фактична 

нумерація. 

  

 СЛУХАЛИ : Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 9,3214га, кадастровий номер 

2322155600:03:003:5000, розташованої за адресою : Запорізька область, 

Запорізький район, в межах смт.Кушугум      . 

     



 

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 № 24 «Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 9,3214га, кадастровий номер 

2322155600:03:003:5000, розташованої за адресою : Запорізька область, 

Запорізький район, в межах смт.Кушугум » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :   Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 2,7000, кадастровий номер 

2322155300:02:001:0018, розташованої за адресою : Запорізької області  

Запорізького району ( за межами населених пунктів)     . 

  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 № 25 « Про виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення  загальною площею 2,7000, кадастровий номер 

2322155300:02:001:0018, розташованої за адресою : Запорізької області  

Запорізького району ( за межами населених пунктів)» приймається, додається 

 

ПАКЕТ № 2 :  питання № 26-№ 34 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань №26-№34( нумерація питань надається 

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

 



Питання № 26 : Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Філіпському П.Ф. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання №27:Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Кожем’які І.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 28: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 29: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Павловській І.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 30: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Бондаренку О.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 31: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Юнацькій Ю.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 32: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Жилякову Г.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 33 : Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

 

Питання № 34: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Воробйовій Н.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

      Проекти  рішень розглядалися 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 №26 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Філіпському П.Ф. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

  Рішення № 27 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Кожем’які І.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

  Рішення № 28  «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

  Рішення № 29 « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Павловській І.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

  Рішення № 30 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Бондаренку О.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

   Рішення № 31 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Юнацькій Ю.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

    Рішення № 32 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Жилякову Г.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

   Рішення № 33 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

   Рішення № 34 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Воробйовій Н.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

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.Рибалко К.А.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка       . 

    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 № 35 « 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.Рибалко К.А.  для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка » приймається, 

додається 

 

СЛУХАЛИ : Про внесення змін у рішення Кушугумської селищної ради від 15 

грудня 2020року № 1 «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.Тиховій К.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)        . 

    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 № 36 « Про внесення змін у рішення Кушугумської селищної ради 

від 15 грудня 2020року № 1 «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.Тиховій К.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» приймається, 

додається 

 

ПАКЕТ № 3 :  питання № 37-№ 43 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань №37-№43 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 37: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Черкасовій Т.О. 

 

Питання № 38: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.М. 

 



Питання № 39 : Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.І. 

 

Питання № 40 : Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сохряковій І.М. 
 

Питання № 41: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік О.В. 

 

Питання № 42 : Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік А.Г. 

 

Питання № 43 : Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Дем’яненку  А.А.  

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

      Проекти  рішень розглядалися 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 № 37  «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Черкасовій Т.О.» 

  Рішення № 38 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.М.» 

  Рішення № 39 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Ковтун Є.І.» 

  Рішення № 40 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сохряковій І.М.» 

  Рішення № 41 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік О.В.» 

 

 

 



 

 

 

  Рішення № 42 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тунік А.Г.» 

  Рішення № 43 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Дем’яненку  А.А.» приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

ПАКЕТ № 4 :  питання № 44-№ 46 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань №44-№46 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 44: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєньків С.В. 

 

Питання № 45 : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Плахтій А.А. 

 

Питання № 46 :Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенку О.І. 

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

      Проекти  рішень розглядалися 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 № 44 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Сєньків С.В.» 

  Рішення № 45 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Плахтій А.А.» 

   

 

 



 

 

Рішення № 46 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенку О.І.» приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

 СЛУХАЛИ :   Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді Запорізького району 

Запорізької області ( за межами населеного пункту ) для польової дороги 

площею 0,4827 га та укладання договору земельного сервітуту із ПП «Корсар»         

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 № 47 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді Запорізького району 

Запорізької області ( за межами населеного пункту ) для польової дороги 

площею 0,4827 га та укладання договору земельного сервітуту із ПП «Корсар»  

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : Про заміну сторони орендаря за договором оренди землі 

укладеного 04.02.2009 року             

  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 № 48 «Про заміну сторони орендаря за договором оренди землі 

укладеного 04.02.2009 року »  приймається, додається 

 



СЛУХАЛИ : Про передачу ТОВ «РЕНТА ЛЮКС» в оренду земельної ділянки 

для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного тран-спорту 

та дорожнього господарства ( АЗС)              

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

      Проект   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 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 № 49 «  Про передачу ТОВ «РЕНТА ЛЮКС» в оренду земельної 

ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного тран-

спорту та дорожнього господарства ( АЗС)»  приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Асатрян  Оганесу Арамовичу                

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 № 50 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр.Асатрян  Оганесу Арамовичу»   

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Растворцеву Владиславу 

Станіславовичу                

   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. 

Виступили: Растворцев В.С.-депутат селищної ради, який заявив , що 

відповідно ст.59-1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляє, що при розгляді 

питання порядку денного №51 «Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр.Растворцеву 

Владиславу Станіславовичу» виникає реальний конфлікт інтересів. 

        Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом його неучасті у 

голосуванні.Тому публічно заявив, що відмовляється від участі у 

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного 

під № 51 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Растворцеву Владиславу 

Станіславовичу»                

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 1  ( Растворцев В.С.) 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 51 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Растворцеву Владиславу 

Станіславовичу »   приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Красовій Ірині Вікторівні                

   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 № 52 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Красовій Ірині Вікторівні»                

приймається, додається 

 

 



СЛУХАЛИ :  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Квочці Андрію Івановичу                

   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 № 53 « Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Квочці Андрію Івановичу»                

приймається, додається 

 

Депутат Парфьонов Є.С.залишив зал засідання, участі в голосуванні  наступних 

питань не приймав 

 

СЛУХАЛИ :  Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища міського типу Кушугум Запорізького району 

Запорізької області                 

Доповідав: Пономаренко В.О.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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 1 ( Гамаюнова В.М.)   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 54 « Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища міського типу Кушугум Запорізького району 

Запорізької області » приймається, додається 

 

 СЛУХАЛИ : Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища міського типу Балабине Запорізького району 

Запорізької області                   

    Доповідав: Пономаренко В.О.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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 1 ( Гамаюнова В.М.)   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 55 « Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель селища міського типу Балабине Запорізького району 

Запорізької області  » приймається, додається 

  

 СЛУХАЛИ : Про розроблення містобудівної документації «Генеральний план 

смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення з 

розширенням меж населеного пункту та План зонування смт.Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)»            

   Доповідав: Пономаренко В.О.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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 56 « Про розроблення містобудівної документації «Генеральний 

план смт. Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області. Оновлення 

з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт.Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області (у складі Генерального плану)»    

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : Про скасування  рішення  Кушугумської  селищної  ради  від 

24 грудня 2020 року № 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.»  

      Доповідав: Пономаренко В.О.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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 57 « Про скасування  рішення  Кушугумської  селищної  

ради  від 24 грудня 2020 року № 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.» приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  . Про затвердження звіту про оцінку майна 

       Доповідав: Пономаренко В.О.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. 

Виступили: Апостолова-Возниця О.О. та Апостолова Т.О.,депутати 

селищної ради, які заявили , що відповідно ст.59-1 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання 

корупції» повідомляють, що при розгляді питання порядку денного №58 «Про 

затвердження звіту про оцінку майна » виникає реальний конфлікт інтересів. 

        Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом їхньої неучасті 

у голосуванні.Тому публічно заявили, що відмовляються від участі у 

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного 

під № 51 «Про затвердження звіту про оцінку майна».  

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

     Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За - 19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували –2 ( Апостолова-Возниця О.О., Апостолова Т.О.) 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 58 «Про затвердження звіту про оцінку майна» 

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. 

№ 2 «Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 

2021 рік» зі змінами та доповненнями   

      

 



 

 

Доповідала:  Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу     

     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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 59 « Про внесення змін і доповнень  до рішення від 

24.12.2020р. № 2 «Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» зі змінами та доповненнями » приймається, 

додається 

 

СЛУХАЛИ : Про затвердження «Програми раціонального використання 

території та комплексного містобудівного розвитку селища Малокатеринівка 

на 2021-2022 роки» 

   Доповідав: Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник           

    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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 60 « Про затвердження «Програми раціонального використання 

території та комплексного містобудівного розвитку селища Малокатеринівка 

на 2021-2022 роки»приймається, додається 
 

СЛУХАЛИ : Про клопотання про безоплатну передачу майна у комунальну 

власність Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської 

селищної ради зі спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст 

Запорізького району Запорізької області 

     Доповідав: Власов М.С.-начальник Юридичного відділу            

    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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

 

 

 



ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 61 « Про клопотання про безоплатну передачу майна у 

комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної власності територіальних громад, сіл, 

селищ міст Запорізького району Запорізької області»приймається, додається 

  

 СЛУХАЛИ :  Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  

     Доповідала: Калниш В.В.-начальник відділу освіти,культури,молоді та 

спорту            

    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 -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 62 « Про затвердження нової редакції статуту Комунального 

закладу дошкільної освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області » приймається, додається 

                    Головуючий на засіданні : 

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

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  шостої 

позачергової сесії. 

     Немає. 

                Надійшла пропозиція засідання шостої  позачергової сесії оголосити 

закритим. 

            Прошу проголосувати. 

Результати голосування : 

За  - 21 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Засідання шостої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

    Дякую всім за увагу. 

 

  Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 



 

   

 

 
  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


