
Порядок денний другої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання 

  

 

1. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії № 2 від 

23.12.2019року «Про селищний бюджет на 2020 рік,зі змінами та 

доповненнями» 

Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради 

2.Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік  

Інформує :  Кривенко В.С.-секретар ради 

3.Про визначення відповідальної постійної комісії з реалізації державної 

регуляторної політики в Кушугумській селищній раді Запорізького району 

Запорізької області  

Інформує : Кривенко В.С.-секретар ради 

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 : Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради  

5. Про затвердження Положення про преміювання та матеріальне 

заохочення  

працівників апарату   Кушугумської селищної ради, виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради  та  працівників  установ і організацій,  які  

фінансуються  з  селищного бюджету    

Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради  

6. Про клопотання перед Запорізькою районною радою Запорізької 

області про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну 

власність Кушугумської об’єднаної територіальної громади Запорізького 

району в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області  

Інформує : Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт 

7. Про заміну сторони орендаря  за договором оренди землі укладеного 

01.11.2007 року 

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

8.Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної ділянки 

від 21.07.2005р,.р. № 3548 з відповідними змінами та доповненнями до нього 

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

9.Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

земле-устрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у власність 



гр.Красносельській Т.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

10.Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у власність 

гр.Долі С.С. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

11.Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної ділянки у власність 

гр.Тиховій К.М. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

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

12.Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд   

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

13.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Бойко О.В. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка) 

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

14.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  земле-

устрою щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:05:010:0001, гр.Іваннік Л.В. 

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

15.Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   землеустрою     

щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Паленку М. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

16. Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   землеустрою     

щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Лисенку Ю.П. 

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

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Веселову Д.В. 

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

18.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калниш Ю.В. 

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



19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян О.Д 

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

20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян А.В. 

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

21.Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр.Соляник Р.І. 

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

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лебідь О.О. 

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

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Мордовіну А.А 

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

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Шадрінову С.В. 

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

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенко Л.О. 

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

26. Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сабаєву Б.П.  

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

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тарасенко М.В. 

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

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Аскерову Ахмеду Халигверді-Огли 

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

29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Жукову П.Ю.   

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



30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Клименко Д.Я.   

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

31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Горожаніну Д.О.   

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

32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділян-ки  та   передачу у  власність   безоплатно для   будівництва і  

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Ломейко К.А.   

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

33.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Чепрасову А.М..   

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

   34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслуговування 

жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Колокол О.О. 

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

   35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та державну реєстрацію права комунальної власності на земельну 

ділянку, розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

Кушугумська селищна рада, смт. Малокатеринівка, вул. Клубна, 1-А. 

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


