
 
 

                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ тринадцятої сесії восьмого скликання 

                                                    13 жовтня 2021 року 
 1.  Про підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради до 2021-2022 

навчального року    

 2.Звіт про виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2021 року 

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

Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

4.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області від 18.11.2020р. № 7 «Про затвердження на посаду старости селища 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області»  

5.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області від 18.11.2020р. № 6 «Про затвердження на посаду старости селища 

Балабине Запорізького району Запорізької області»  

6.Про утворення старостинських округів на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та затвердження Положення про старосту 

7.Про старост старостинських округів Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

8.Про припинення Комунального підприємства «Центр надання послуг» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, шляхом ліквідації. 

9.Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області, шляхом ліквідації. 

10. Про списання нерухомого майна комунальної власності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом розбирання та демонтажу 

11.Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

12.Про надання згоди ТОВ «Кушугумський медичний центр» на укладання договору 

оренди майна, яке є об’єктом комунальної власності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  

 13. Про  затвердження нової редакції статуту Комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

14. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань ,  

прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р. 

15. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної ради  з  

фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.09.2021р.  по 01.10.2021р. 

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ «Служба у справах дітей» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

17. 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 

 18-27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства . 

 28-38. 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)   

 



 
 
39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

земельної ділянки у спільну часткову власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  

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

поділу земельної ділянки комунальної власності для подальшої передачі в оренду . 

41. Про надання дозволу на право користування місцем для розміщення  тимчасової 

споруди ТОВ“СТАНДАРТ-2010”. 

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

ділянки для передачі у користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної та іншої 

промисловості 

 43-44. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди  ФОП 

45.Про передачу   в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

46. Про заміну орендодавця 

47-48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки,  на яку поширюється право особистого сервітуту 

49. Про внесення змін до рішення № 66 від 06.08.2021р. «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості Товариству з обмеженою відповідальністю 

Виробничому підприємству «Дніпрохім» 

50.Про затвердження проекту землеустрою   зміни   цільового призначення земельної 

ділянки 

51. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки 

ПІІ «ТРИУМФ, ПЛЮС»  

52. Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального садівництва   

53-54. Про розгляд звернення   про надання дозволу на      розробку    проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських  будівель і споруд. 

55-56. Про розгляд звернення   про затвердження  проекту  землеустрою  щодо відведення 

земельної ділянки для ведення  особистого  селянського  господарства. 

 57. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

об’єктів фізичної культури і спорту   

58. Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   для 

погодження меж   

 59-60. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)    

 61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості 

 62. Про розгляд звернень членів садових товариств 

 63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення стадіону 



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

ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти для розміщення 

об'єкта нерухомості (дитячий садок) 

 65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  

66. Про безоплатну передачу земельної ділянки у власність  для ведення особистого 

селянського господарства  гр.Сороченко В.В. 

67. Про розгляд звернення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

68-71.Про надання дозволу розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства 

72.  Про передачу у власність земельної ділянки для розміщення та  експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд     підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості 

73.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                                  

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  споруд 

 (присадибна ділянка) 

74-77. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди 

78.Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки ТОВ 

«Комунальник»   

78. .Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Центральна, 192 

80.  Про надання права господарського відання котельнею Кушугумської гімназії 

 « Інтелект» товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт-2010» 

81.Різне 

 

 

 


