
Порядок денний шістнадцятої сесії Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання. 

 

1.Про виконання Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Кушугумської селищної ради протягом 2021 року 

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

2. Про   бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2022 

рік (0856500000) 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу  

3. Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 

рік зі змінами та доповненнями 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу  

4. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів    

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

відділу кадрової роботи 

5. Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік   

Інформує : Павлюк А.В.-керуючий справами виконавчого комітету  

6. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.12.2021р.  по 

23.12.2021р. 

Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку та звітності   

7. Про   затвердження   розпоряджень   селищного  голови з  фінансових  

питань, прийнятих в період з 01.12.2021р. по  23.12.2021р.         

Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського 

обліку  та звітності 

8. Про визначення умов оплати праці  селищному голові Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С.         

Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку  та звітності  

9. Про визначення умов оплати праці  першому заступнику селищного 

голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області                     

Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку  та звітності  

10. Про визначення умов оплати праці  секретарю Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області    

Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку  та звітності  

11. Про визначення умов оплати праці  керуючому справами виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області      



Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку  та звітності   

12. Про   визначення   умов   оплати   праці    старостам  старостинських 

округів Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області       

Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського   

обліку  та звітності  

13. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного 

та культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2022роки     

Інформує: Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу   

14.  Про План роботи Кушугумської селищної ради на І півріччя 2022 року 

Інформує: Кривенко В.С.-секретар селищної ради  

15. Про внесення змін та доповнень до рішення № 80 від 13.10.2021р. 

«Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області        

Інформує: Павлюк А.В.-керуючий справами виконавчого комітету  

16. Про забезпечення харчування дітей  у закладах освіти Кушугумськї 

селищної ради   

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

17. Про впорядкування земельних відносин   

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

18. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Гаврюшенко К.С. 

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

19. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду с правом викупу ПП 

«РИТМ-2000»       

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

20. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду с правом викупу ПП 

«ВИБІР»    

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

21. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду с правом викупу ПП 

«ВИБІР»  .    

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

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Юрченко М.Г.   

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

23. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Юрченко Д.В.       

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



24. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Юрченко А.В. 

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

25. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр.Череватій Ганні Віталіївні 

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

26. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Неткал І.В.               

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

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та        

обслуговування  будівель  і споруд об'єктів передачі електричної та теплової  

енергії гр.Сап’яну Ю.А. 

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

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення   земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

29. 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. Дудичу Я.М.   

Інформує: Пономаренко В.О.-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. Гончарову В.В.     

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

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення магазину-

кафе з наданням послуг населенню) гр. Новіковій Г.А.  

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

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Юрченко О.В. 

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

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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



безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Тусаєвій Т.О.   

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

34. 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. Хропку С.А.    

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

35. 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. Огородник А.Е.  

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

36. 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. Огородник В.П  

Інформує: Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

37. Про надання дозволу на розірвання договору оренди земельної 

ділянки Кузнецову П.А.  

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

38. Про надання дозволу на розірвання договору оренди земельної 

ділянки ФОП Захарову Д.О.  

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

39. Про розгляд звернення гр.Карпіньскої О.М.    

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

40. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки для розташування опор повітряної лінії електропередачі 

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

41. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ПП «АМІК 

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

 


