
Порядок денний четвертої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання. 

      

 

     1.Про клопотання про безоплатну передачу майна (майнових прав) у 

комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної  власності територіальної громад сіл, 

селищ, міст Запорізького району Запорізької області   

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

     2.  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  територіальної громади Запорізького району в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області       

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    3. Про внесення змін та доповнень до рішення   від 24.12.2020р. № 2 «Про 

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік  

( 0856500000 )      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

    4. Про  внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

18.11.2020р. № 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»      

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу   

    5. Про  вступ  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  району Запорізь- 

кої області до Запорізької обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування            

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

     6. Про створення Відділу ,,Служба у справах дітей’’ Кушугумської 

селищної ради  Запорізького району Запорізької області    

Інформує : Тарасенко І.О.- начальник відділу 

    7. Про створення Комунальної установи « Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської селищної ради  Запорізького району Запорізької 

області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

    8. Про створення Відділу освіти, культури,  молоді та спорту Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області та затвердження Поло-

ження про  Відділ  освіти, культури,  молоді та спорту 

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    9. Про прийняття у комунальну власність Комунальний заклад 

Балабинський навчально-виховного комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів гімназія 

«Престиж» Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу     



   10. Про прийняття у комунальну власність Комунального закладу Мало-

катеринівський навчально-виховний комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів 

гімназія «Мрія» Запорізького району Запорізької області   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу      

   11. Про перейменування Комунального закладу Кушугумський навчально-

виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів гімназія «Інтелект» Запорізького 

району Запорізької області   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу       

   12. Про перейменування Кушугумського дошкільного навчального закладу 

«Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області    

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу         

   13. Про прийняття у комунальну власність Малокатеринівський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» 

Малокатеринівської селищної ради Запорізького району  

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу         

   14.Про прийняття у комунальну власність Балабинський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради 

Запорізького району   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу          

     15. Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кушугумської селищної ради та затвердження Положення про 

адміністративну комісію     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова           

    16. Про затвердження Регламенту Відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області     

Інформує :  Павлусь О.В.-начальник відділу,,Центр надання адміністративних 

послуг’’  

    17. Про перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

Інформує : Павлусь О.В.-начальник відділу ,,Центр надання адміністративних 

послуг’’  

    18. Про укладання Угоди про співробітництво з надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення   

Інформує : Павлусь О.В.-начальник відділу ,, Центр надання адміністративних 

послуг ”   

    19. Про затвердження символіки (Герба) Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області  

Інформує :Сосуновський В.С.-селищний голова 

   20. 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»          



Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти  (під будівлею 

Малокатеринівського дитячого садку) для реєстрації права комунальної 

власності Малокатеринівської селищної ради  на земельну ділянку, 

розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. 

Малокатеринівка, вул. Юності, 28    

Інформує :  Сосуновський В.С.-селищний голова 

  22.Про надання дозволу гр. Харченко О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Балабине, вул. Вишнева (біля ділянки № 77)       

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    23. Про надання дозволу гр. Негріні Ніні Андріївні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Спортивна, 64   

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

   24. Про надання дозволу гр. Колядко Олені Олександрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Спортивна, 50     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

    25. Про надання дозволу гр. Іванісову Володимиру Федоровичу на розроблен- 

ня проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Спортивна, 11    

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

    26. Про надання дозволу гр. Авраменко А.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Балабине.  

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

   27. 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.Кочержиній Т.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)   

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова      

   28. 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.Аганіній Я.Є. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)    

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова       

   29. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Волошиній 

Т.І. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова        

  30. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Дзюбі О.О. для 

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )           

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова         

   31. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Різніченко І.В. 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )     

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова          

  32. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Чечелюк Т.В.   

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова           

    33. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.ВасиленкуВ.П.   для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   34. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   35. Про надання дозволу гр. Новікову Ф.М. на розроблення проекту землеу- 

строю щодо відведення земельної ділянки для передачі в довгострокову оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Калинова, 1/7.   

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

   36. Про надання дозволу гр.Кравчук Л.Ф.на розроблення проекту земле-

устрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Кушугум.        

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   37. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Рімар І.В.              

Інформує : Сосуновський В.С. 

    38. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 



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

Гаврилову А.В.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    39. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сафронову С.П.       

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   40. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Бедрик С.В.           

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    41. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр.  Минаєву В.В.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

   42. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чікішеву П.С.  

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    43.Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Горнікову Ю.О..         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    44. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Леонову С.М.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

     45. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гусейнову Бахтіяру Гасанага Огли      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    46. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Крамар Є.Ю.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

    47. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 



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

Надисєву М.В.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

   48. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мормуль І.В.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

    49. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лєдяєвій І.Ю.      

Інформує :  Сосуновський В.С.-селищний голова     

   50. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Зейналову Р.Е.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

     51. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пелих С.Ю.     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова       

     52. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сєдовій Т.Л.     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

     53. Про припинення договору оренди земельної ділянки 1,5589га, яка 

перебуває у користуванні на умовах оренди у ТОВ «БІОЗАХИСТ» 

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    54. Про укладання договору оренди земельної ділянки      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

     55.Про визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

    56.Про покладення контролю з благоустрію доріг Кушугумської селищної 

ради 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 
 


