
 

 

 
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         
    

 

 

 

 

 

                                                          ПРОТОКОЛ 

                другої позачергової сесії восьмого скликання   
 

                                        
 

 

 

 

 

 

                                                                                       15 грудня 2020р. 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 21 депутат, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               ПЕРЕЛІК 

рішень     другої позачергової  сесії Кушугумської  селищної ради восьмого 

скликання, включених до протоколу  від 15.12.2020 року 

 

 

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

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

доповненнями» 

2 Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік  

3 Про визначення відповідальної постійної комісії з реалізації державної 

регуляторної політики в Кушугумській селищній раді Запорізького 

району Запорізької області  

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  

5 Про затвердження Положення про преміювання та матеріальне  

заохочення працівників апарату   Кушугумської селищної ради,  

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради  та  пра- 

цівників  установ і організацій,  які  фінансуються  з  селищного  

бюджету    

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  

7 Про заміну сторони орендаря  за договором оренди землі укладеного 

01.11.2007 року 

8 Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної ділянки 

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

до нього 

9 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.Красносельській Т.О. для будівництва, 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

 ( присадибна ділянка) 

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) 

  



 

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) 

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 

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

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка) 

14 Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

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

15 Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   землеустрою     

щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Паленку М. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

16 Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   землеустрою     

щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Лисенку Ю.П. 

17 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Веселову Д.В. 

18 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калниш Ю.В. 

19 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян О.Д.  

20 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян А.В. 

21 Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність 

для індивідуального садівництва гр.Соляник Р.І. 

22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лебідь О.О. 

23 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Мордовіну А.А. 

24 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

 

 



 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Шадрінову С.В. 

25 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенко Л.О. 

   26   Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність 

для індивідуального садівництва гр. Сабаєву Б.П.  

27 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тарасенко М.В.. 

28 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Аскерову Ахмеду Халигверді-Огли 

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.   

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.   

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.   

32 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Ломейко К.А.   

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..   

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. 

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. 
 

 

                                                          

 

 

 



 

                                                       ПРОТОКОЛ     

 

другої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 15 грудня 2020 року                                                                       17.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 21 

 

               Присутні: селищний голова Сосуновський В.С., депутати 

Кушугумської селищної ради, Єресько О.В.-староста селища Балабине, Волик 

Л.А- староста  селища Малокатеринівка, Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт, 

Бабко Т.С.-головний бухгалтер Кушугумської селищної ради ,Бутенко Л.А.-

спеціаліст І категорії землевпорядник  

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

прибуло 21 депутат  з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонував другу позачергову сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритим. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          Другу позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області оголошено відкритою.  

                          

                                     Звучить гімн України 

 

Головуючий на засіданні: 

 

                                 Шановні депутати та присутні! 

Для підрахунку голосів при  прийнятті рішень необхідно   обрати лічильну  

комісію у складі 3 чоловік. 

        По кількісному складу немає запечень? 

        Немає 

        Приймається. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

Кількісний склад лічильної комісії затверджено. 

 

 



 

Персонально : 

                 

Самсика Надія Михайлівна, депутат  ( висунута Запорізькою обласною 

організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’ ) 

Курган Анастасія Петрівна, депутат  (висунута Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Опозиційна платформа – За Життя’’)    

Недоруєва Ірина Леонідівна, депутат   (висунута Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Європейська солідарність ). 

 

Є зауваження, пропозиції? 

Немає. 

  

 Результати голосування   : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М.,Курган А.П. та Недоруєвої І.Л.  

 

Лічильна комісія  приступила до роботи. 

 

Для роботи необхідно затвердити регламент роботи засідання сесії. 

     Пропонується надати для виступу по питаннях –   до 10 хв., для виступів  до 

5 хв., для довідок до 3 хв., другу позачергову сесію провести за 2 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       

 Регламент роботи другої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

 Пропонується слідуючий порядок 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 

     

 

Пропоную затвердити запропонований порядок  денний другої позачергової 

сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу і в цілому. 

Прошу голосувати. 

 

Голосування : 

Результати голосування   : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

        Порядок денний  другої позачергової сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання затверджено. 

 

Головуючий на засіданні: 

    Переходимо до розгляду питань порядку денного другої  позачергової сесії 

восьмого скликання. 

 

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

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

доповненнями» 

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

Головуючий :  Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

 

 

 

 



 

ВИРІШИЛИ : 

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

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

доповненнями» приймається, додається.   

 

2.СЛУХАЛИ : «Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік»  

 Доповідала :  Кривенко В.С.-секретар ради 

       Знайомить депутатів селищної ради з проєктом Плану діяльності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік  

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
       Рішення № 2«Про затвердження Плану діяльності Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік» приймається, додається.   

 

3.СЛУХАЛИ:  «Про визначення відповідальної постійної комісії з реалізації 

державної регуляторної політики в Кушугумській селищній раді Запорізького 

району Запорізької області» 

Доповідала : Кривенко В.С.-секретар ради  

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
     Рішення № 3 « Про визначення відповідальної постійної комісії з реалізації 

державної регуляторної політики в Кушугумській селищній раді Запорізького 

району Запорізької області» приймається, додається.   

 

4.СЛУХАЛИ: «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»  

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

           Ознайомила депутатів з граничними сумами витрат на придбання 

Кушугумською селищною радою та установами і організаціями,які 

утримуються за рахунок селищного бюджету ,   автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання та утримання мобільних 

телефонів . 

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 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» приймається, додається.   

 

5.СЛУХАЛИ: « 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 »   

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

                    Ознайомила депутатів з Положенням 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 

    Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

        Рішення № 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» приймається, 

додається.   
 

 

 

 



 

6.СЛУХАЛИ: «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» 

Доповідав: Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт 

                   Надійшов лист від КЗ,,Районний центр культури і дозвілля’’ 

Запорізької районної ради про вирішення питання товарно-матеріальних 

цінностей, придбаних за рахунок районного бюджету та  які знаходяться під 

звітом працівників, що скорочуються, та обліковуються на балансі 

вищевказаного закладу. 

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 22 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
      Рішення № 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» приймається, додається.   

 

7. СЛУХАЛИ: «Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної 

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

нього» 

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

               ВИСТУПИЛИ : Сосуновський В.С., Шкрум М.В. виступили із заявою, 

що у них у зв’язку з розглядом цього питання виникає конфлікт  інтересів, тому 

вони не прийматимуть участі в розгляді та голосуванні по цьому питанню. 

    Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування  

(результати поіменного голосування додаються) 

За -  20 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 2 ( Сосуновський В.С., Шкрум М.В.) 

ВИРІШИЛИ : 

 

 

 

 

 



Рішення № 7 «Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної 

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

нього» приймається, додається.   

 

8. СЛУХАЛИ: «  Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної 

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

нього» 

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

     Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.) 

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому(поіменне голосування), 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування  

(результати поіменного голосування додаються) 

За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 8  «Про заміну сторони орендаря за договором оренди земельної 

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

нього» приймається, додається.   

 

9. СЛУХАЛИ: « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної докумен-

тації із землеустрою 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,гос- 

подарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) » 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому(  поіменне голосуванн ), 

 Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування  

(результати поіменного голосування додаються) 

За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 9 «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.Красносельській Т.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  приймається, 

додається.   

 

10. СЛУХАЛИ: « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної докумен-

тації 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)  » 

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

            Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 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)   приймається, 

додається.   

 

11. СЛУХАЛИ: « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної докумен-

тації 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, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  » 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

 

 



Рішення № 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)  приймається, 

додається.  

 

12.СЛУХАЛИ : «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 » 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                   -  22 

Проти             –  0 

Утрималися    – 0   

Не голосували –0  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 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» приймається, додається.  

 

13.СЛУХАЛИ :  « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Бойко О.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

 



Рішення № 13 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Бойко О.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» приймається, додається. 
 

14.СЛУХАЛИ :  «Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із  земле-устрою щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

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

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

        Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 14 « Про надання дозволу на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:05:010:0001, гр.Іваннік Л.В.» приймається, додається. 

 

15.СЛУХАЛИ :  « Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   земле-

устрою     щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Паленку М.В .» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

       За -  22 

       Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 15 «Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   земле-

устрою     щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Паленку М.В.» приймається, додається. 
 

16.СЛУХАЛИ :  « Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   земле-

устрою     щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Лисенку Ю.П.» 

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



           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

        За -  22 

        Проти –  0 

        Утрималися – 0   

        Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 16 «Про   надання    дозволу    на  розроблення  проекту   земле-

устрою     щодо  відведення   земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр.Лисенку Ю.П.» приймається, додається. 

 

         При розгляді наступних питань з № 17 по № 26 депутат ради Ганущак 

Ігор Іванович був відсутній в залі засідання. 
 

17.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Веселову Д.В.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  21 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 1 ( Ганущак І.І. 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 17 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Веселову Д.В.» приймається, додається. 

 

18.СЛУХАЛИ :  «« Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калниш Ю.В.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

 

 

 



 

 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

        За -  21 

       Проти –  0 

      Утрималися – 0   

       Не голосували – 1 ( Ганущак І.І. 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 18 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калниш Ю.В.» приймається, додається. 

 

19.СЛУХАЛИ :  «« Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян О.Д.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

        За -  21 

        Проти –  0 

       Утрималися – 0   

        Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 19 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян О.Д. приймається, додається. 

 

20.СЛУХАЛИ :  «« Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян А.В.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      

 

 

 

 



 

      За -  21 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 20 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Калоян А.В.» приймається, додається. 

 

21.СЛУХАЛИ :  «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр.Соляник Р.І  » 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 21 «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр.Соляник Р.І   » приймається, додається. 

 

22.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лебідь О.О.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

      

 

 

 



 

 Рішення № 22 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лебідь О.О.» приймається, додається 
 

23.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Мордовіну А.А.» 

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

            Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

      Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 23 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Мордовіну А.А..» приймається, додається 

 

24.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Шадрінову С.В..» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 24 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Шадрінову С.В.» приймається, додається 
 

25.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенко Л.О.» 

 

 



 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

      Рішення № 25 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Лисенко Л.О.» приймається, додається 

 

26.СЛУХАЛИ :  « Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сабаєву Б.П. » 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

      Не голосували – 1 ( Ганущак І.І.) 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 26 «Про надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для  безоплатної передачі    у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сабаєву Б.П.  » приймається, додається 

 

 При розгляді наступних питань   депутат ради Ганущак Ігор Іванович був 

присутній в залі засідання. 

 

27.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тарасенко М.В.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       

 



 

 

 

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 27 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Тарасенко М.В.» приймається, додається 
 

28.СЛУХАЛИ :  « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Аскерову Ахмеду Халигверді-Огли» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

      Рішення № 28 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Аскерову Ахмеду Халигверді-Огли» при-

ймається, додається 
 

29.СЛУХАЛИ :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслу-

говування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. ЖуковуП.Ю.»   

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?  Ні. 

 

 

 

 

 



 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     

 Рішення № 29 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслу-

говування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. ЖуковуП.Ю.»   

приймається, додається 
 

30.СЛУХАЛИ :  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зе-

мельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслу-

говування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Клименко 

Д.Я.»   

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

       За -  22 

       Проти –  0 

       Утрималися – 0   

       Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

      Рішення № 30 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслу-

говування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Клименко 

Д.Я.»  приймається, додається 

 

31.СЛУХАЛИ : « 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.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

 

 

 

 



 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 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. »  приймається, додається 
 

32.СЛУХАЛИ : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Ломейко К.А.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

    За -  22 

    Проти –  0 

    Утрималися – 0   

    Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 32 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і 

обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Ломейко К.А. »  приймається, додається 

 

33.СЛУХАЛИ : « 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.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

 

 

 

 



 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 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. »  приймається, додається 

 

34.СЛУХАЛИ : « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу у власність безоплатно для будівництва і обслу-

говування жилого  будинку, господарських будівель і споруд  гр. Колокол 

О.О.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань  

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

    За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 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. »  приймається, додається 

 

35.СЛУХАЛИ : «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.» 

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

           Проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

памяток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов Е.М.)  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

 

 

 

 



 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  22 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 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» 

приймається, додається. 
 

  

Головуючий на засіданні : 

 

Шановні депутати , усі питання черги денної , які виносилися на розгляд другої 

позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради, 

розглянуті. 

 

    У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання ? 

    Немає. 

 

    Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення     другої  позачергової 

сесії. 

    Немає. 

 

     Надійшла пропозиція засідання другої позачергової сесії восьмого 

скликання Кушугумської селищної ради оголовити закритим. 

 Прошу проголосувати. 

 

Результати голосування : 

За  - 22 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Засідання другої позачергової сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

Дякую всім за увагу. 

 

   Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 

 

   

 
 



                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


