
Порядок денний сьомої сесії Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

 

1.Звіт селищного голови по виконання делегованих радою повноважень щодо 

соціально-економічного та культурного розвитку Кушугумської селищної ради за 

2020 рік     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

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 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  

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 зміну власника Комунального підприємства «БЛАГОУСТРІЙ» 

Балабинської селищної ради та перейменування підприємства            

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу    

5.Про зміну сторони у іншому речовому праві ( праві господарського відання )   

Інформує :  Власов М.С.-начальник Юридичного відділу    

6.Про затвердження нової редакції статуту комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу     

7. Про погодження робочого проекту «Реконструкція ( ліквідація частини 

гідротехнічної споруди- захисної ( намивної) дамби піщаної загальною площею  

приблизно 171633 кв.м., за адресою : Запорізька область, Запорізький район, 

смт.Балабине, вул.Лісова,буд.5, для відновлення сприятливого гідрологічного 

режиму та санітарного стану Балабинської затоки»     

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу      
8. Про внесення змін до договору оренди землі від 13.04.2020р. , загальною площею 

0,0192га, кадстровий номер 2322155300:04:004:1133, за адресою : вул.Миру 244, 

смт.Балабине,Запорізького району Запорізької області  

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
9. Про призначення  відповідальної особи за отримання, облік, зберігання та 

витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану    

Інформує :  Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
 

 

 

 



 

10. Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

( головного лікаря) КНП ««Кушугумський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області           

Інформує :   Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
11. Про затвердження «Положення про присвоєння та зміну поштових адрес  

( поділ з присвоєнням окремого  поштового номера ) об’єктам нерухомого  майна 

на території Кушугумської селищної ради» 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
12. Про  внесення змін у назві вулиці Побєди смт.Кушугум Запорізького району 

Запорізької області      

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
13.Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства « Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2021 рік    

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу       
14. Про затвердження Програми профілактики правопорушень та боротьби зі 

злочинністю на території Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області на 2021-2023 роки   

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу        

15. Про врегулювання питань оренди нерухомого майна Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області   

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу         

16. Про внесення змін до договору оренди  майна комунальної власності № 

01/02/2011 від 21.02.2011 року, укладеного з ПП Сердюченко М.О.     

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу        

17. Про  затвердження    Програми   відшкодування   вартості  проїзду    хворим з 

хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Кушугумської 

селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік     

Інформує:  Черновол А.Ф.-головний спеціаліст Відділу соціального захисту 

населення 

18.Про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області та затвердження Статуту 

підприємства в новій редакції  

Інформує : Коваль Ю.В.-головний лікар КНП «Кушугумський центр  первинної 

медико-санітарної допомоги» 

19.Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа Кушугумської 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Інформує : Тарасенко І.О.-начальник Служби у справах дітей  

20. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань ,  

прийнятих в період з 04.01.2021р. по  01.04.2021р.   

Інформує :Бабко Т.С.-головний бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку та 

звітності  



21. Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної ради  

з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  26.02.2021р.  по 01.04.2021р.   

Інформує :Бабко Т.С.-головний бухгалтер Відділу бухгалтерського обліку  та 

звітності  

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

Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та 

доповненнями  

Інформує :Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу   

23.Про затвердження Тимчасового положення про порядок укладення договору на 

право користування місцем для розташування стаціонарної тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району, Запорізької області та визначення розміру плати за цим 

договором  

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

24. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Хлопецькому 

М.Д.    

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

25. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ПП «Кобза»   

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

26. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ПП «Кобза»   

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

27. Про надання  дозволу  на розробку  проекту землеустрою  щодо  відведення  

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність  для індивідуального 

садівництва гр.Данівському Є.О.   

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

28.Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення 

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

передачі у  власність  для  індивідуального  садівництва гр. Чернишовій Т.О.    

Інформує : Пономаренко В.О.спеціаліст І категорії землевпорядник 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Косач В.В.   

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

30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Олійнику С.Г.   

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

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Шевченко Д.В.    

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

32.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. Мастюгіній Н.О. для 

ведення індивідуального садівництва  

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



33. Про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо 

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

безоплатної  передачі земельної ділянки у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Барутенко В.І.  

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

34.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. Татаровій Н.М. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).   

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

35.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. Орлову В.П. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка).   

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

36. Про перехід права оренди земельної ділянки    

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

37.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради №47 від 25 лютого 

2021р.   

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

38. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки гр. 

Іваннік Л.В   

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

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

 

 

 



43.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування  

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

Назарову О.О. 

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

44.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. 

Рогозі О.П.      

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

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

В.Ю.   

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

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення змельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

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

50. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Красносельській Т.О.       

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

51. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Долі С.С.    

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

 

 

 

 



 

52. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Мамоновій Л.А.  

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

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для індивідуального садівництва гр. Беладзе З.А.  

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

54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для індивідуального садівництва гр. Лазаревій 

Г.В.   

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

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для індивідуального садівництва гр. Рибалко О.В. 

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

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для індивідуального садівництва гр. Суворову Г.І.   

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

57.Про затвердження технічної документації щодо встановлення 

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

передачу земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Пуляєвій В.В   

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

58. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр. Золотько В.В. для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка).   

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

59.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр. Мельнику О.О. для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   

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

60. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр. Білоусовій Т.С. для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   

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

61. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр. Нікітенко О.В. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 

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

62.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр. Говорун Є.О. для 

будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

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



63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. 

Новікову Ф.М.     

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

64. Про надання згоди на відновлення меж земельної ділянки, розташованої,за 

адресою: смт. Кушугум, вул. Центральна/Соборна, 141-а/26-а 

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

65. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в довгострокову оренду ТОВ «НВО «Радуга» 

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

66. Про заміну сторони орендодавця 

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

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

приватної  власності  зі  зміною  її  цільового  призначення  

гр. Давтяну А.М.   

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

68. Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр. Карпіньcкій О.М. 

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

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Кравчук Л.Ф. 

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

70. Про припинення права постійного користування 

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

71. Про  відміну рішення № 52 четвертої позачергової сесії восьмого скликання  

Кушугумської селищної ради від 20 січня 2021 року ,,Про затвердження проекту 

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

72. Про затвердження коефіцієнтів нормативної грошової оцінки 

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

73.Про надання дозволу гр. Хітрову Д.В. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  для передачі у власність для індивідуального 

садівництва розташовану за адресою : Запорізька область,Запорізький район, в 

межах смт. Балабине 

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

74. Про продовження терміну дії контракту з Ємельяновою Оленою Юріївною, 

директором  комунальної установи «Інклюзівно-ресурсний центр» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

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

75.Різне 


