
 

                                               
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         
    

 

 

 

 

 

                                                          ПРОТОКОЛ 

                      Перша сесія восьмого скликання   
 

                                      Перше  пленарне  засідання 
 

 

 

 

 

 

                                                                                       18 листопада 2020рік 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 25 депутатів, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головували –  голова Кушугумської селищної територіальної виборчої комісії 

Коротіна О.О., селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               ПЕРЕЛІК 

рішень першої сесії Кушугумської селищної ради восьмого скликання, 

включених до протоколу № 1 від 18.11.2020 року 
 

                                               ПЕРШЕ  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ 

                                                        18 листопада 2020 року 

 

№ п/п                                  Найменування рішення 

 

1 Про початок повноважень депутатів Кушугумської селищної ради 

2 Про початок повноважень Кушугумського селищного голови 

3 Про обрання секретаря Кушугумської селищної ради 

4 Про введення штатних одиниць до загальної чисельності апарату Кушугумської 

селищної ради 

5 Про затвердження положення про старосту Кушугумської обєднаної  територіальної 

громади з адміністративним центром у селищі Кушугум Запорізького району 

Запорізької області 

6 Про затвердження на посаду старости селища Балабине Запорізького району 

Запорізької області 

7 Про затвердження на посаду старости селища Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області 

8 Про утворення виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу ради 

9 Про постійні комісії Кушугумської селищної ради 

10 Про затвердження першого заступника Кушугумського селищного голови 

11 Про початок реорганізації Балабинської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               ПРОТОКОЛ   № 1 

 

засідання першої сесії Кушугумської селищної ради Запорізького 

             району Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

                                      Перше пленарне засідання 

                                                                                    

18 листопада 2020 року                                                                       17.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 25 

 

Присутні :   голова Кушугумської селищної територіальної   виборчої    

комісії Коротіна О.О., новообраний селищний голова Сосуновський В.С., 

новообрані депутати Кушугумської селищної ради, Харченко О.В.- заступник 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, Єресько О.В.-

депутат Запорізької районної ради, Волик Л.А-селищний голова 

Малокатеринівської селищної ради сьомого скликання, Бугрім І.В.-депутат 

Запорізької районної ради, Майстро Д.М.-депутат Запорізької обласної 

ради,Тополян А.А.-депутат Запорізької районної ради, Воєводін І.С.-депутат 

Запорізької районної ради, Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт, Аганін О. – 

громадський діяч 

 

           Сесію відкриває голова Кушугумської селищної територіальної   

виборчої   комісії Коротіна Ольга Олександрівна. 

                Відповідно до Закону України ,, Про місцеве самоврядування в 

Україні’’, статті 46 пункту 2 перша сесія новообраної селищної ради 

скликається селищною територіальною виборчою комісією, її відкриває і веде 

голова цієї комісії. 

              Згідно статті 46 частини 11 вищезазначеного Закону сесія ради є 

правомочною, якщо в ній беруть участь більше половини новообраних 

депутатів від загального складу ради, згідно з даними попередньої реєстрації на 

сесію прибуло 25 депутатів з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонувала  засідання першої сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритим. 

Результати голосування : 

За        - 26 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          Засідання першої сесії Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошего відритою 

                          

                                     Звучить гімн України 

 

 

 

 

 



 

 

 

Головуюча на засіданні: 

                                 Шановні депутати та присутні! 

 

  ( доповідь голови Кушуугмської селищної територіальної виборчої комісії  

    про результати перших місцевих виборів депутатів Кушугумської селищної            

    ради Запорізького району Запорізької області, визначення їх повноважень 

    додається) 

Пропонується проект рішення.Чи будуть зауваження , чи пропозиції щодо 

даного проекту? Нема. 

Хто за дане рішення, прошу голосувати : 

За    - 26 

Проти    - 0 

Утримався  - 0 

Протокольне рішення № 01 прийняте. 

 

      (Доповідь голови Кушуугмської селищної територіальної виборчої комісії      

      про результати виборів Кушугумського селищного голови Запорізького  

      району  Запорізької області додається )  

 

Пропонується проект рішення.Чи будуть зауваження , чи пропозиції щодо 

даного проекту? Нема. 

Хто за дане рішення, прошу голосувати : 

За    - 26 

Проти    - 0 

Утримався  - 0 

Протокольне рішення № 02 прийняте 

 

На цьому ведення сесії передано селищному голові Сосуновському 

Володимиру Сергійовичу. 

    

          Селищний голова зачитує текст присяги і підписує її. 

 

Надається слово селищному голові у зв’язку з його обранням. 

Селищний голова : 

                                           Шановні депутати ! 

Вітаю Вас з обранням, сподіваюсь,що працювати будемо разом, адже тільки 

спільними зусиллями ми зможемо багато зробити для нашого селища. 

                               

              Для підрахунку голосів пр прийнятті рішень необхідно обрати 

лічильну комісію у складі 3 депутатів.  

По кількісному складу немає заперечень? 

Немає. 

Приймається.  

 

  

 

 



 

 

Персонально: 

Растворцев Владислав Станіславович, депутат ( висунутий Запорізькою 

обласною організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’ ) 

Курган Анастасія Петрівна – депутат (висунутий Запорізькою  обласною 

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

Апостолова Тетяна Олексіївна. – депутат  (висунутий Запорізькою  обласною 

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

     

Чи будуть ще якість пропозиції? 

Немає. 

Надійшла пропозиція від депутатів голосувати за три кандидатури в цілому: 

Результати голосування в цілому : 

За        - 26 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Растворцева В.С.,Курган А.П. та Апостолової Т.О.  

 

Для роботи необхідно затвердити регламент роботи засідання сесії. 

     Пропонується надати для виступу по питаннях–   до 5 хв., для виступів  до 1 

хв., для довідок до 3 хв., засідання першої сесії провести за 1,5 години. 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає. Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 26 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       Регламент роботи першої сесії Кушугумської селищної ради затверджено. 

 

 Головуюча на засіданні : 

 

                                   Шановні депутати ! 

    Пропоную першу сесію  восьмого скликання провести у два етапи : сьогодні 

провести перше пленарне засідання. 

  

       До Вашої уваги пропонується такий порядок денний першого пленарного 

засідання першої сесії Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

 

 

 

 

 

 



 

1.Про обрання секретаря Кушугумської селищної ради 

Інформує : селищний голова Сосуновський В.С. 

2. Про введення штатних одиниць до загальної чисельності апарату   Кушугум- 

ської селищної ради 

Інформує : селищний голова Сосуновський В.С. 

3.Про затвердження положення про старосту Кушугумської обєднаної  

територіальної громади з адміністративним центром у селищі Кушугум 

Запорізького району Запорізької області 

 Інформує : селищний голова Сосуновський В.С. 

4.Про затвердження на посаду старости селища Балабине Запорізького району 

Запорізької області 

 Інформує : селищний голова Сосуновський В.С. 

5.Про затвердження на посаду старости селища Малокатеринівка Запорізького 

району Запорізької області 

Інформує : селищний голова Сосуновський В. 

6.Про утворення виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, 

визначення його чисельності та затвердження персонального складу ради. 

Інформує : селищний голова Сосуновський В. 

7.Про постійні комісії Кушугумської селищної ради 

Інформує : селищний голова Сосуновський В. 

8.Про затвердження першого заступника Кушугумського селищного голови 

Інформує : селищний голова Сосуновський В. 

9.Про початок реорганізації Балабинської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

Інформує : селищний голова Сосуновський В.С. 

 

Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. 

 

Голосування : 

Результати голосування в цілому : 

За        - 26 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

Селищний голова :  

     Черга денна першого пленарного  засідання першої сесії    Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання прийнята. 

 

Головуючий на засіданні: 

    Переходимо до розгляду питань порядку денного першого пленарного 

засідання першої сесії восьмого скликання. 

 

 

 

 



 

3.СЛУХАЛИ : ,,Про обрання секретаря Кушугумської селищної ради’’ 

                           Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

 

       Відповідно до статей 26, 50 і 59 Закону України ,,Про місцеве 

самоврядування в Україні’’ секретар селищної ради обирається в межах строку 

повноважень ради та обирається шляхом таємного голосування. 

        Частиною першою статті 50 цього Закону передбачено, що кандидатуру 

для обрання секретаря селищної ради вносить селищний голова.  Вношу на 

розгляд сесії кандидатуру Кривенко Вікторії Сергіївни на посаду секретаря 

селищної ради, депутата селищної ради. 

        Обговорення кандидатури на посаду секретаря селищної ради проводити 

згідно з чинним регламентом. 

        Хто бажає виступити з обговорення кандидатури на посаду секретаря 

селищної ради ? 

        Немає. 

        Прошу членів лічильної комісії зібратися для проведення організаційного 

засідання. 

        Голова лічильної комісії Апостолова Т.О. зачитує протокол № 1 засідання 

лічильної комісії з виборів секретаря Кушугумської селищної ради    

                     ( протокол № 1 від 18 листопада 2020року додається) 

Оголошується перерва у засіданні . 

Після перерви : 

Лічильна комісія видає бюлетені.Доводить до відома депутатів порядок 

голосування. Проводиться таємне голосування. 

Після проведення таємного голосування з виборів секретаря селищної ради 

оголошується перерва для встановлення результатів голосування. 

 

Головуючий на засіданні :  

 

      Слово для повідомлення про результати таємного голосування з виборів 

секретаря селищної ради надається голові лічильної комісії  для проведення 

таємного голосування з виборів секретаря селищної ради Кушугумської 

селищної ради Апостоловій Т.О. 

     Оголошуються результати таємного голосування та доводиться до відома 

депутатів селищної ради протокол № 2 лічильної комісії ( додається ) 

 

Головуючий на засіданні : 

 

       Отже, за результатами таємного голосування секретарем Кушугумської 

селищної ради обрано Кривенко Вікторію Сергіївну. 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-18 

Проти –8 

Не голосували : 0 

Рішення № 3 прийняте, додається 

 

 

 



 

4.СЛУХАЛИ : ,,Про введення штатних одиниць до загальної чисельності   

апарату Кушугумської селищної ради’’  

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

                                        Шановні депутати !  

В зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення якісного 

виконання повноважень необхідно внести зміни до штатного розпису апарату 

Кушугумської селищної ради та ввести 3 штатних одиниць, а саме : староста 

селища Балабине, староста селища Малокатеринівка та перший заступник 

селищного голови. 

ВИСТУПИЛИ: Гамаюнова В.М., Ткаченко О.А. 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-23 

Проти –1 ( Виноградов М.М.) 

Утрималися – 2( Гамаюнова В.М., Завгородня Я.Ю.) 

Не голосували : 0 

Рішення № 4 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

5.СЛУХАЛИ:  ,, Про затвердження положення про старосту Кушугумської 

об’єднаної територіальної громади з адміністративним центром у селищі 

Кушугум Запорізького району Запорізької області’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИСТУПИЛИ : Гамаюнова В.С. 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-26 

Проти –0 

Утрималися - 0 

Не голосували : 0 

Рішення № 5 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

6.СЛУХАЛИ: ,,Про затвердження на посаду старости селища Балабине                 

Запорізького району Запорізької області ’’  

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-21 

Проти –0 

Утрималися – 5 ( Виноградов М.М.,Гамаюнова В.М.,Завгородня Я.Ю.,Петренко 

С.Л., Ткаченко О.А.) 

Не голосували : 0 

Рішення № 6 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

  

 

 



 

 

7.СЛУХАЛИ: ,,Про затвердження на посаду старости селища Малокатеринівка                 

Запорізького району Запорізької області ’’  

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-19 

Проти –2 ( Галянчук М.І., Карабаджак С.П.) 

Утрималися – 5 ( Виноградов М.М.,Гамаюнова В.М.,Завгородня Я.Ю.,Петренко 

С.Л., Ткаченко О.А.) 

Не голосували : 0 

Рішення № 7 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

8.СЛУХАЛИ: Про утворення виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу ради. 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

         Відповідно до статті 51 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в 

Україні’’ персональний склад виконавчого комітету затверджується 

відповідною радою за пропозицією селищного голови.Пропонується  утворити 

виконавчий комітет Кушугумської селищної ради в складі 12 осіб, 

персонально: Сосуновський Володимир Сергійович, голова Кушугумської 

селищної ради;.Кривенко Вікторія Сергіївна, секретар Кушугумської селищної 

ради;.Волик Людмила Анатоліївна, староста селища Малокатеринівка;.Єресько 

Олександр Володимирович, староста селища Балабине;.Алексинська Світлана 

Іванівна, головний бухгалтер Балабинської селищної ради;.Цьопа Тетяна 

Миколаївна, асистент вихователя Балабинського   комунального дошкільного 

навчального закладу ,,Теремок’’;.Коса Наталія Миколаївна, заступник 

директора з навчальної частини Малокатеринівського навчально-виховного 

комплексу ,,школа І-ІІІ ступенів-гімназія ,,Мрія’’;Черкасова Лариса 

Валентинівна, заступник директора з навчальної частини Балабинського 

навчально-виховного комплексу,,школа І-ІІІ ступенів-гімназія 

,,Престиж’’;Забийворота Ірина Миколаївна, заступник директора з навчальної 

частини Кушугумської навчально-виховного комплексу,,школа І-ІІІ ступенів-

гімназія ,,Інтелект’’;.Бражиненко Людмила Григорівна , директор 

Кушугумского комунального дошкільного навчального закладу ,,Ромашка’’; 

Юсуфов Ельдар Газанфарович, пенсіонер;Тарасенко Ірина Олександрівна , 

директор Малокатеринівського будинку культури та спорту; 

       Від депутата  Гамаюнової В.М. надійшла пропозиція щодо збільшення 

чисельності виконавчого комітету до 14 осіб та включити ще двох  Остапця Р. 

та Ловчицького П. 

       Від депутата Апостолової- Возниця О.О. надійшла пропозиція щодо 

включення до складу виконкому Іваненка Р. 

       Від громадського діяча Аганіна О. надійшла пропозиція щодо включення 

його кандидатури до складу виконкому 

Отже голосуємо за кожну пропозицію окремо. 

 

 



 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Гамаюнової В.М. 

Результати голосування в цілому: 

За - 6 

Проти - 20 

Утримались- 0 

Не голосували - 0 

( не приймається) 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Апостолової-Возниця О.О. 

Результати голосування в цілому: 

За - 1 

Проти - 20 

Утримались- 5 

Не голосували- 0 

( не приймається) 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Аганіна О. 

Результати голосування в цілому: 

За - 1 

Проти - 26 

Утримались- 0 

Не голосували- 0 

( не приймається) 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-  19 

Проти –  0 

Утрималися – 7 ( Виноградов М.М., Галянчук М.І., Гамаюнова В.М., 

Карабаджак С.П., Завгородня Я.Ю., Приходченко О.І. Ткаченко О.А.) 

Не голосували : 0 

Рішення № 8 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

9.СЛУХАЛИ: ,,Про постійні комісії Кушугумської селищної ради’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

            Обговорення кандидатур щодо персонального складу постійних комісій 

та кандидатур на голови постійних комісій 

            Надійшла пропозиція від депутата Гамаюнової В.М. щодо  обрання її 

головою постійної комісії з питань прав людини, законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності та етики. 

           Отже голосуємо за кожну пропозицію окремо. 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Гамаюнової В.М. 

Результати голосування в цілому: 

За - 10 

Проти - 15 

Утримались - 1 

Не голосували- 0 

( не приймається) 

 

 

 



 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-  21 

Проти –  1 ( Виноградов М.М.) 

Утрималися – 4 (  Гамаюнова В.М., Карабаджак С.П., Мамковська Ю.С. 

Ткаченко О.А.) 

Не голосували : 0 

Рішення №9 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: ,,  Про затвердження першого заступника Кушугумської 

селищної ради’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-  26 

Проти –  0 

Утрималися – 0 

Не голосували : 0 

Рішення № 10 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається 

 

11. СЛУХАЛИ: ,, Про початок реорганізаці Балабинської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За-  26 

Проти –  0 

Утрималися – 0 

Не голосували : 0 

Рішення № 11 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається 

 

Головуючий на засіданні : 

 

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

першого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання Кушугумської 

селищної ради, розглянуті. 

 

    У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання ? 

    Немає. 

 

    Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення першого пленарного   

засідання . 

    Немає. 

 



     Тоді, на цьому пропоную оголосити перше пленарне засідання першої сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання закритим. 

Хто за дану пропозицію , прошу голосувати. 

Результати голосування в цілому 

За  - 26 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Перше пленарне засідання першої сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

Дякую всім за увагу. 

 

 Оголошується перерва до 27 листопада 2020року. Друге пленарне засідання   

засідання першої сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради буде 

проводитися 27 листопада 2020року о 17 годині в приміщенні Балабинського 

будинку культури та спорту 

 
 

 

 

 Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 

 

   

 

 
  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


