
Порядок денний тринадцятої сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання. 

 

1.Про   підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради до 

2021-2022 навчального року 

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

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

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      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

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»   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

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»        

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

6. Про утворення старостинських округів на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області та затвердження 

Положення про старосту  

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

7.Про старост старостинських округів Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

8.Про припинення Комунального підприємства «Центр надання послуг» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

ліквідації.         

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

9. Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

ліквідації. 

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

10. Про списання нерухомого майна комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

розбирання та демонтажу   

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

11.Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області     

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 



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             

Інформує : Власов М.С.-начальнк юридичного відділу 

13. Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області      

Інформує :Ємельянова О.Ю.-директор  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

14. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових 

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

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

та   звітності 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

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

01.10.2021р     

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

та    звітності     

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ «Служба 

у справах дітей» Кушугумської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області     

Інформує : Тарасенко І.О.-начальник відділу «Служба у справах дітей»   

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  

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

відділу кадрової роботи 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Безнощенку С.В.  

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

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І.           

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

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Макаренкову Д.С.             

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

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пащенко В.Г        

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



22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пащенко О.О.        

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

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Петренському С.В.        

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

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пономаренку І.В.        

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

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Тарасенко Л.В       

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

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. Чабановій Д.О.             

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

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. Рябошлик О.В.   

Інформує : Пономаренко В.О.- 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 власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Дерибас С.В.               

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. Пічугіній А.В. 

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

30. 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. Сидоренко О.А.            

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) та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Черченко Ф.П.          

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 будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Пащенко Г.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 будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Степченко А.Д.      

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

34. 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 Л.М.       

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

35. 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.Ф.          

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

36. 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. Шнурову Д.І.         

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

37. 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. Шустовій О.Ю.           

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

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)  гр. Нежурі С.О.    

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

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)  гр. Кишці М.М. та Кравченко А.О.                    

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

40. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для 

подальшої передачі в оренду гр. Горбатюку М.К. та гр.Івановій М.М.           

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

41. Про надання дозволу на право користування місцем для розміщення  

тимчасової споруди ТОВ «СТАНДАРТ-2010».         

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

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 гр.   

Духопел Т.Г.       

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

43. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Мойсеєнко В.М.             

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

44. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум 

М.В.               

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

45. Про передачу СТ “КАІР” в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі.           

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

46. Про заміну орендодавця.      

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

47. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер  

2322155600:02:002:1332,  на яку поширюється право особистого сервітуту         

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

48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:02:003:0346, на яку поширюється право особистого сервітуту   

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

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»   

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

50.Про затвердження проекту землеустрою зміни цільового призначення 

земельної ділянки    

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

51.Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки 

ПІІ «ТРИУМФ, ПЛЮС»            

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

52.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю.  

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

53.Про розгляд звернення гр.Пустоваренка С.О. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд 

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

54.Про розгляд звернення гр.Рибного Д.В. про надання дозволу на 

розробку      проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель та 

споруд 

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

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Огородник А.Е. 

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

56. Про розгляд звернення гр.Черниша А.В.  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

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

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

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум М.В. 

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

58.Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для погодження меж гр. Гончарову В.В. 

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

59. Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Гриню О.Є.     

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

60.Про  передачу у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Онанко Ю.Ю.    



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

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 ТОВ 

«КОМБІКРУП»   

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

62. Про розгляд звернень членів садових товариств 

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

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення стадіону 

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

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) 

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

65.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

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

66.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства Сороченко В.В.  

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

67.Про розгляд звернення гр. Костенко В.С. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства   

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

68.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Корінєвій М.В. 

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

69.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Корінєву А.Ю. 

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

70.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Каліновській М.В. 

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

71.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 



безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Фтоян Г.М. 

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

72. Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового  призначення земельної   ділянки  для безоплатної передачі   у 

власність для ведення особистого селянського господарства Сердюковій О.В.  

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

73.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                               

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  

споруд (присадибна ділянка) гр.Чайці О.С. 

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

74.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №1 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.  

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

75.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №2 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я. 

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

76.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №3  ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.  

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

77.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №4 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.                                                   

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

78.Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки 

ТОВ «Комунальник»   

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

79.Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Кушугум, вул. Центральна, 192 

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

80.Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

81.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» 

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

82.Про надання   згоди    комунальному  закладу  загальної    середньої    

освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»  Кушугумської  селищної  ради 

Запорізького району Запорізької області» на передачу в оренду нерухомого 

майна 

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

83.Про надання згоди комунальному закладу загальної середньої освіти « 

Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького 



району Запорізької області » на укладання договору щодо забезпечення 

алтернативного джерела енергії 

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

        84. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-

2025 роки 

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

        85. Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Малокатеринівська гімназія «Мрія» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

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

          86.Про внесення змін до  статуту Комунального закладу дошкільної 

освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

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

          87.Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Теремок» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

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


