
Порядок денний п’ятої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання 

       

 

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

бюджет   Кушугумської   селищної   територіальної   громади  на 2  021 рік 

(0856500000)      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділ 

     2. Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність Кушугумської  

територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області Комунальне некомерційне підприємство « Запорізький районний 

центр первинної медико—санітарної допомоги» Запорізького району 

Запорізької області         

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

    3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області майна та закріплення його на праві оперативного управління за 

Комунальним некомерційним підприємством « Кушугумський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу  

    4.   Про організацію харчування дітей навчальних закладів у 2021 році       

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу     

    5. Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області                  

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу   

     6. Про затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік     

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу      

    7. Про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робят у населених пунктах Кушугумської 

селищної ради на 2021-2022 роки    

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу       

    8. Про комплексну Програму з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки 

сім’ї, молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі людьми на території 

Кушугумської селищної ради на 2021-2025роки  

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділ         

    9. Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кушугумської селищної ради «Назустріч людям» на 2021 рік         

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу              



   10. Про внесення змін і доповнень  до рішення від 24.12.2020р. № 2 «Про  

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік 

( 0856500000) зі змінами та доповненнями            

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу                    

   11. Про укладання договору оренди земельної ділянки та присвоєння 

поштової адреси    

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

   12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Висоцькому А.М.        

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

   13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Горбик Г.С   

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

   14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алексинському А.А.     

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

     15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Самсиці А.А.    

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

     16. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)        

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

    17. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)     

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

     18. 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 : Власов М.С. - начальник Юридичного відділу  

     19. Про надання згоди на укладання договору оренди нерухомого майна 

Інформує : Міллер О.С.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг»             
 


