
Порядок денний дванадцятої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання. 

 

1. Про прогноз бюджету Кушугумської територіальної громади на 2022-2024 

роки 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу  

2. По внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу      

3. 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 

4. 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 з питань запобігання корупції   

відділу кадрової роботи 

5. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Растворцев В.С.-головний спеціаліст з питань запобігання корупції   

відділу кадрової роботи 

6. Про проходження профілактичного медичного огляду працівниками 

Кушугумської селищної ради 

Інформує : Растворцев В.С.-головний спеціаліст з питань запобігання корупції   

відділу кадрової роботи 

7. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань, 

прийнятих в період з 01.07.2021р. по  01.09.2021р. 

Інформує : Кривенко В.С.-секретар селищної ради 

8. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.07.2021р.  по 01.09.2021р.    

Інформує : Кривенко В.С.-секретар селищної ради 

9. Про укладання Угоди про співробітництво з надання адміністративних 

послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.   

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

10. Про укладання меморандуму про співробітництво з питань технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна 

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

11. Про зміну власника Комунального підприємства Балабинської селищної 

ради «Центр надання послуг» та перейменування підприємства 

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 



12. Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

15.12.2020р. №4  « Про затвердження граничних сум витрат на придбання 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання 

та утримання мобільних телефонів Кушугумською селищною  радою Запорізького 

району Запорізької області та установами і організаціями, які утримуються за 

рахунок селищного бюджету»     

Інформує : Бутиріна Л.Г.- спеціаліст бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності 

13. Про затвердження   калькуляції   та  її економічне обґрунтування  на 

утримання   комунальної  установи  «Інклюзивно – ресурсний центр» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області     

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

14. Про забезпечення харчуванням дітей пільгової категорії у закладах освіти 

Кушугумської селищної ради  

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

15.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки                                                             

для будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  

споруд (присадибна ділянка). гр. Чупріковій Г.М.   

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

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної 

власності зі зміною її цільового призначення гр. Хамідуліну Т.Ф. 

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

17. Про    затвердження    технічної    документації    із   землеустрою     щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу земельної ділянки  площею 9,4211 га в оренду ТОВ 

«ТЕРРА ВІКТОРІЯ»       

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

18. Про    затвердження   технічної    документації   із   землеустрою        щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу земельної ділянки в площею 4,1503 га в оренду ТОВ 

«ТЕРРА ВІКТОРІЯ»      

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

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу земельної ділянки площею 2,9639га  в оренду ТОВ 

«ТЕРРА ВІКТОРІЯ»      

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

20. Про   затвердження   технічної    документації   із   землеустрою        щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу земельної ділянки площею 13,4085 га в оренду ТОВ 

«ТЕРРА ВІКТОРІЯ»       

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

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. Філімонову О.Г.      

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

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. Тюріній В.О.      

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

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. Тарасенко О.В.    

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

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. Міклусі В.В.     

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

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. Косицькій Н.А.     

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

26. 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. Євстафієву А.М.       

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

27. 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. Гороховець І.В. 

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

28. 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)  гр. Дихновій А.С. та Дихновій О.М.         

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



29. 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. Галушко Дмитру Васильовичу            

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

30. 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. Ахмед К.С.        

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

31. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Хропку С.А        

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

32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки для передачі у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Огородник В.П.        

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

33. Про  надання дозволу на  розроблення  проекту  землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки для передачі  у  власність  для  будів-ництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських  будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Герасімову О.В.    

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

34. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо     

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення   особистого 

селянського господарства гр.Петренському Сергію    Вікторовичу     

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

35. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Макаренкову Дмитру Сергійовичу         

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

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо    

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення  особистого 

селянського господарства Пономаренку Ігорю Віталійовичу       

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

37. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо   

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення  особистого 

селянського господарства гр.Безнощенку Сергію  Віталійовичу.         

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

38. Про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення    

фермерського господарства   

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



39. Про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства гр. Малюку Сергію Петровичу                  

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

40.Про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

фермерського господарства  Пономаренку В.О.           

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

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства  

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

42. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства гр.Парфьонову  Є.С.     

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

43.Про проведення інвентаризації 9 земельних ділянок  загальною площею   

орієнтовно 120 га.           

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

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки           

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

45. 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 ТОВ «Єкатеринівський 

м’ясокомбінат»       

Інформує : Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник        

46. 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 гр.Коваленку Анатолію Івановичу    

Інформує :  Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник       

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальному підприємству «Управління капітального будівництва», яка 

розташована на території Кушугумської селищної ради, Запорізького району, 

Запорізької області (за межами населеного пункту) для розташування ПГРШ та 

ВОГ, кадастровий номер 2322155600:03:003:0130, площею 0,0035 га.    

Інформує : Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник    

48. Про поновлення та заміну сторони договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «Київстар»  

Інформує : Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник         

49. Про поновлення та заміну сторони договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «ВФ Україна»  

Інформує : Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник        

50. Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки ПІІ 

«Амік Україна»  

Інформує : Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник    



51. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства.          

Інформує: Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії землевпорядник 
 


