
 
 

                      ПОРЯДОК ДЕННИЙ ДЕСЯТОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ 

                                                          02 липня 2021р. 

  

1.Про благоустрій населених пунктів Кушугумської селищної ради 

2.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області  від 01.04.2021 № 15 « Про врегулювання питань оренди нерухомого 
майна Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області» 
3.Про  встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району, Запорізької області на 2022 рік 

4.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, на території Кушугумської селищної ради Запорізького району, 

Запорізької області на 2022 рік 

5.Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які 

застосовують спрощену систему оподаткування, обліку, звітності та віднесені до першої і 

другої груп платників єдиного податку на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік 

6. Про затвердження Положення про порядок обчислення та сплати туристичного збору на 

території Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік  

7. Про укладання  договору  оренди нежитлового приміщення, розташованого за адресою: 

70435, Запорізька область, Запорізький район, смт.Балабине, вул. Миру, 25 з ФОП  Шкрум 

М.В. 

8.Про розірвання договору оренди нерухомого майна за адресою : Запорізька область, 

Запорізький район, смт.Кушугум, вул.Центральна,199. 
9. Про укладання контракту з директором комунального закладу загальної середньої освіти 
«Малокатеринівська  гімназія «Мрія» Кушугумської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області та директором комунального закладу  загальної середньої освіти 
«Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області 
10.Про внесення змін і доповнень до рішення від 24.12.2020р.№2 «Про бюджет 

Кушугумської селищної територіальної громади на 2021рік « зі змінами та доповненнями 

11. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної ради  з  

фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  31.03.2021р.  по 01.07.2021р. 
12. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань , прийнятих  

в період з 31.03.2021р. по  01.07.2021р 

13.Про план роботи  Кушугумської селищної ради на ІІ півріччя 2021року. 

14.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Волощук Т.В 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Іваненко Т.Г. 

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Демчуку О.П. 

 

 



 
 
17.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Олексенко Т.М. 

18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачуземельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Макущенко Н.М. 

19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Шевченку В.М. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Татаровій Н.М. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Білецькій Н.М. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Котляр В.Ю. 

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Євтушенко Т.М. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Литаш В.В. 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Макущенко М.Я. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Діденку В.О.  

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та безоплатну передачу 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Мусійченко В.Ю. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Сабаєву Б.П. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Олійнику С.Г. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Назимок О.В. 



 
 
31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Акользіній Ю.М. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Гринюк Я.Р. 

33. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Гуржій І.Ю. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Ківі Т.М. 

35. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Яланжи О.М. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Тунік О.В. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Владієвій Анастасії Олексіївні 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Сердюкову Ю.І. 
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Квочці А.І. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Колядко О.О. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Мацегоровій М.В. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Харченко Г.П. 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Чернецькому Р.Р. 

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 

її цільового призначення та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Владієву Олексію Сергійовичу 

45.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва  гр. Македон 

М.В 

46.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва  гр. Лукіній 

А.Г. 

47. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва  гр. 

Касьяненко М.Д.  

 



 
 
48. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для безоплатної 

передачі земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Гороховець І.В.  

49. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ахмед К.С. 

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового 

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

51. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Загорулько С.М. 

52.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Деншик М.С. 

53.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Барановській В.М. 

54. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Хамідуліну Т.Ф. 

55. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Денисову П.В. 

56. Про внесення змін до рішення № 15 від 20.10.2016р. Кушугумської селищної ради «Про 

зміну цільового призначення частини земельної ділянки, яка перебуває у приватній 

власності гр.Захарова Д.О.» 

57. Про внесення змін до рішення сьомої сесії восьмого скликання Кушугумської селищної 

ради від 01 квітня 2021 року № 29 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва» 

58. Про перехід права оренди земельної ділянки за адресою: смт. Кушугум, вул. Зарічна (до 

перейменування вул. Крупська), біля будинку №108 Запорізького району Запорізької 

області 

59 Про розгляд звернення (вх. №237/05-11 від 03.06.2021р.) гр. Даценко Ірини Миколаївни 

60.Про розгляд звернення гр.Резнік А.В. та Резнік М.Ю. 

61.Про розгляд гр.Малініна В.М. 

62.Про розгляд звернення гр.Суковенко Тетяни Григорівни 

63.Про передачу в оренду земельної ділянки гр. Іванник Ларисі Володимирівні 

64.Про поновлення договору оренди земельної ділянки ФОП Косюку Анатолію 

Олексійовичу 

65.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

гр.Касілову Е.М. 

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

гр.Шевченко І.С. 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу 

земельної ділянки в довгострокову оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (для розміщення олійниці) Товариству з обмеженою відповідальністю 

«Навчально-виробниче об’єднання «Радуга» 

68. Про затвердження матеріалів нормативної грошової оцінки земельної ділянки ТОВ 

«ЛАЙФСЕЛЛ» 

69.Про зміну сторін договору оренди та надання дозволу на суборенду  земельної ділянки 

ТОВ «СІОІЛ» 



 
 
70.Про приведення у відповідність до чинного законодавства визначення виду державного 

акту на право власності на землю гр.Скиба А.Г. 

71. Про   проведення   інвентаризації   земельної   ділянки   орієнтовною  

площею 0,4827 га 

72.Про проведення інвентаризації нерозподілених земель сільськогосподарського 

призначення колективної власності реформованого КСП «Кушугумське» та складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 

площею 10,4000 га. 

73.Про проведення інвентаризації нерозподілених земель сільськогосподарського 

призначення колективної власності реформованого КСП «Кушугумське» та складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 

площею 16,5000 га. 

74.Про проведення інвентаризації нерозподілених земель сільськогосподарського 

призначення колективної власності реформованого КСП «Кушугумське» та складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 

площею 4,0000 га. 

75. Про проведення інвентаризації нерозподілених земель сільськогосподарського 

призначення колективної власності реформованого КСП «Кушугумське» та складання 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною 

площею 5,0000 га. 

76. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні споживчого товариства «Аюдаг», розташовану за адресою: смт. 

Малокатеринівка, вул. Зарічна, 17 

77. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні споживчого товариства «Аюдаг», розташовану за адресою: смт. Кушугум, 

вул. Пушкіна, 12 

78. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні споживчого товариства «Аюдаг», розташовану за адресою: смт. 

Малокатеринівка, вул. Центральна, 48-А 

79. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні споживчого товариства «Аюдаг», розташовану за адресою: смт. Кушугум, 

вул. Центральна, 137 

80. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у постійному 

користуванні споживчого товариства «Аюдаг», розташовану за адресою: смт. Кушугум, 

вул. Центральна, 143/Соборна, 25 

81. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу раніше 

сформованої земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського 

призначення, загальною площею 10,0000 га, кадастровий номер 2322155600:01:005:5000, 

розташованої за адресою: Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Кушугум. 

82.Різне   


