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Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 22 депутати, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                               ПЕРЕЛІК 

рішень     четвертої позачергової  сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання, включених до протоколу  від 20.01.2021 року 

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

комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної  власності територіальної 

громад сіл, селищ, міст Запорізького району Запорізької області 

2  Про клопотання перед Запорізькою районною радою Запорізької 

області про безоплатну передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області у комунальну власність Кушугумської  територіальної 

громади Запорізького району в особі Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області     

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

«Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 

рік ( 0856500000 )  

4 Про  внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

18.11.2020р. № 11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

приєднання до Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області» 

5 Про  вступ  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  району  

Запорізької області до Запорізької обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування     

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

селищної ради  Запорізького району Запорізької області    
7 Про створення Комунальної установи « Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської селищної ради  Запорізького району 

Запорізької області  

8 Про створення Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугум- 

ської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про  Відділ  освіти, культури,молоді та 

спорту 

9 Про прийняття у комунальну власність Комунальний заклад 

Балабинський навчально-виховного комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів 

гімназія «Престиж» Запорізького району Запорізької області  

10 Про прийняття у комунальну власність Комунального закладу 

Малокатеринівський навчально-виховний комплексу  «Школа І-ІІІ 

ступенів гімназія «Мрія» Запорізького району Запорізької області   

11 Про перейменування Комунального закладу Кушугумський 

навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІІ ступенів гімназія 

«Інтелект» Запорізького району Запорізької області  

12 Про перейменування Кушугумського дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області   

  



 

13 

 

Про прийняття у комунальну власність Малокатеринівський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» 

Малокатеринівської селищної ради Запорізького району  

14 Про прийняття у комунальну власність Балабинський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної 

ради Запорізького району 

15 Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кушугумської селищної ради та затвердження Положення про 

адміністративну комісію  

   16 Про затвердження Регламенту Відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

17  Про перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг «  апарату виконавчого 

комітету Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  

18 Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення  

19 Про затвердження символіки (Герба) Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області 

 20 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 « Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Кушугумської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради»     

 21  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти  (під 

будівлею Малокатеринівського дитячого садку) для реєстрації 

права комунальної власності Малокатеринівської селищної ради  на 

земельну ділянку, розташовану за адресою: Запорізька область, 

Запорізький район, смт. Малокатеринівка, вул. Юності, 28  

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

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, смт. Балабине, вул. Вишнева 

(біля ділянки № 77)    

 23 Про надання дозволу гр. Негріні Ніні Андріївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Спортивна, 64 

 24 Про надання дозволу гр. Колядко Олені Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для 

передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), 

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

Кушугум, вул. Спортивна, 50     



 

 

 25 

 

 

Про надання дозволу гр. Іванісову Володимиру Федоровичу на розроб- 

лення проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-

дарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за адре- 

сою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. Спор-

тивна, 11 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства, 

розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, в 

межах смт. Балабине. 

27   Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність гр.Кочержиній Т.В. для будівництва, обслугову-

вання жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка) 

28  Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

ділянки в натурі ( на місцевості) для безоплатної передачі земельної 

ділянки у власність гр.Аганіній Я.Є. для будівництва, обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка)   

29 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Волошиній 

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

будівель і споруд ( присадибна ділянка )      

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

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )       

31 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Різніченко 

І.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд ( присадибна ділянка )     

   32 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Чечелюк 

Т.В.   для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка )     

33 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Василенку 

В.П.   для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарсь-

ких будівель і споруд ( присадибна ділянка )      

34  Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )     

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

устрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в довгостроко- 

ву оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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

Кушугум, вул. Калинова, 1/7. 

   



 

 

36 

 

 

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

устрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. 

Кушугум.    

 37  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Рімар І.В.     

 38  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Гаврилову А.В.     

 39  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Сафронову С.П.     

 40 Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Бедрик С.В.     

 41  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр.  Минаєву В.В.     

42   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Чікішеву П.С.     

 43   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Горнікову Ю.О..     

44   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Леонову С.М.     

45   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Гусейнову Бахтіяру Гасанага Огли     

46   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Крамар Є.Ю.     

47   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної  

 



 

 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Надисєву М.В.     

    48   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Мормуль І.В.     

49  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Лєдяєвій І.Ю.     

50  Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Зейналову Р.Е.     

51    Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Пелих С.Ю.     

52   Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр. Сєдовій Т.Л.     

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

перебуває у користуванні на умовах оренди у ТОВ «БІОЗАХИСТ» 

54 Про укладання договору оренди земельної ділянки 

55 Про визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

56 Про покладення контролю з благоустрію доріг Кушугумської 

селищної ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                         

 

 

 



 

                                                     ПРОТОКОЛ     

 

четвертої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 20 січня 2021 року                                                                       17.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 22 

 

               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.-начальник юридичного 

відділу, Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу, Бабко Т.С.-головний 

бухгалтер Кушугумської селищної ради ,Павлусь О.В.-начальник відділу 

«Центр надання адміністративних послуг»   

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

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

Запропонував четверту позачергову сесію Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання оголосити відкритим. 

Результати голосування : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          

Четверту позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошего відритою.  

                          

                                     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        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

Кількісний склад лічильної комісії затверджено. 

 



 

 

Персонально : 

Самсику Надію Михайлівну, депутата ( висунутого Запорізькою обласною 

організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’ ) 

Апостолову Тетяну Олексіївну, депутата (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Партія Володимира Буряка ,,Єднання’’)    

Недоруєву Ірину Леонідівну, депутата  (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Європейська солідарність ). 

 

Є зауваження, пропозиції? 

Немає. 

  

Результати голосування   : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М.,Апостолової Т.О. 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., четверту позачергову сесію провести за 2 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       

 Регламент роботи четвертої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

 Пропонується слідуючий порядок четвертої позачергової сесії Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання. 

      

 

 

 



 

 

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

комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної  власності територіальної громад сіл, 

селищ, міст Запорізького району Запорізької області   

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

     2.  Про клопотання перед Запорізькою районною радою Запорізької області 

про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ Запорізького району Запорізької області у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної громади Запорізького району в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області       

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік  

( 0856500000 )      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

    4. Про  внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

18.11.2020р. № 11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області»      

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу   

    5. Про  вступ  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  району Запорізь- 

кої області до Запорізької обласної асоціації органів місцевого самоврядування            

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

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

ради  Запорізького району Запорізької області    

Інформує : Тарасенко І.О.- начальник відділу 

    7. Про створення Комунальної установи « Центр надання соціальних послуг» 

Кушугумської селищної ради  Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

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

селищної ради Запорізького району Запорізької області та затвердження Поло-

ження про  Відділ  освіти, культури,  молоді та спорту 

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    9. Про прийняття у комунальну власність Комунальний заклад Балабинський 

навчально-виховного комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів гімназія «Престиж» 

Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу     

   10. Про прийняття у комунальну власність Комунального закладу Мало-

катеринівський навчально-виховний комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів гімназія 

«Мрія» Запорізького району Запорізької області   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу      

   11. Про перейменування Комунального закладу Кушугумський навчально-

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

району Запорізької області   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу       

    

 



 

   12. Про перейменування Кушугумського дошкільного навчального закладу 

«Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області    

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу         

   13. Про прийняття у комунальну власність Малокатеринівський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» Малокатеринівської селищної 

ради Запорізького району  

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу         

   14.Про прийняття у комунальну власність Балабинський комунальний 

дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної ради 

Запорізького району   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу          

     15. Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Кушугумської селищної ради та затвердження Положення про адміністративну 

комісію     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова           

    16. Про затвердження Регламенту Відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області     

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

послуг’’  

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

надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

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

послуг’’  

    18. Про укладання Угоди про співробітництво з надання адміністративних 

послуг у сфері соціального захисту населення   

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

послуг ”   

    19. Про затвердження символіки (Герба) Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області  

Інформує :Сосуновський В.С.-селищний голова 

   20. Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 « Про затвердження структури та загальної чисельності 

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради»          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти  (під будівлею 

Малокатеринівського дитячого садку) для реєстрації права комунальної 

власності Малокатеринівської селищної ради  на земельну ділянку, 

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

Малокатеринівка, вул. Юності, 28    

Інформує :  Сосуновський В.С.-селищний голова 

     

 

 

 



 

 

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

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

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

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

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

ня проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель і 

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

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

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

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

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

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)   

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова      

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

землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

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

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)    

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова       

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

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова        

    

 

 



 

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

будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка )           

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова         

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

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )     

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова          

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

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова           

    33. Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.ВасиленкуВ.П.   

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )          

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   34. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка )      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

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

строю щодо відведення земельної ділянки для передачі в довгострокову оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташовану за 

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

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

устрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

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

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

   37. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Рімар І.В.              

Інформує : Сосуновський В.С. 

    38. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гаврилову А.В.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    39. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сафронову С.П.       

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    

 

 

 



 

   40. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Бедрик С.В.           

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    41. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр.  Минаєву В.В.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

   42. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Чікішеву П.С.  

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    43.Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Горнікову Ю.О..         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    44. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Леонову С.М.         

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

     45. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Гусейнову Бахтіяру Гасанага Огли      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова  

    46. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Крамар Є.Ю.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

    47. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Надисєву М.В.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова    

   48. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мормуль І.В.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

   

 

 

 



 

    49. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Лєдяєвій І.Ю.      

Інформує :  Сосуновський В.С.-селищний голова     

   50. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Зейналову Р.Е.      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

     51. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Пелих С.Ю.     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова       

     52. Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Сєдовій Т.Л.     

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

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

перебуває у користуванні на умовах оренди у ТОВ «БІОЗАХИСТ» 

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

    54. Про укладання договору оренди земельної ділянки      

Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

     55.Про визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

    56.Про покладення контролю з благоустрію доріг Кушугумської селищної 

ради 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

       Пропоную затвердити запропонований порядок  четвертої позачергової 

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

прошу голосувати. 

Голосування : 

Результати голосування   : 

За        - 23 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

        Порядок денний  четвертої позачергової сесії  Кушугумської селищної 

ради восьмого скликання затверджено. 

                                                  Шановні депутати ! 

       Вношу пропозицію розглянути питання згідно порядку денного. 

Головуючий на засіданні: 

    Переходимо до розгляду питань порядку денного четвертого  позачергової 

сесії восьмого скликання. 



СЛУХАЛИ : Про клопотання про безоплатну передачу майна (майнових прав) 

у комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної  власності територіальної громад сіл, 

селищ, міст Запорізького району Запорізької області 

  Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова    

Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 23 

       Проти                    -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 1 « Про клопотання про безоплатну передачу майна (майнових 

прав) у комунальну власність Кушугумської територіальної громади в особі 

Кушугумської селищної ради зі спільної  власності територіальної громад сіл, 

селищ, міст Запорізького району Запорізької області   » приймається, 

додається.   

 

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  територіальної громади Запорізького району в особі 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області  

 Доповідав :  Сосуновський В.С.-селищний голова 

 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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 
       Рішення № 2 «Про клопотання перед Запорізькою районною радою 

Запорізької області про безоплатну передачу майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області у 

комунальну власність Кушугумської  територіальної громади Запорізького 

району в особі Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до рішення   від 24.12.2020р. 

 № 2 «Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік  

( 0856500000)   

Доповідала :  Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу   

 

 

 

 



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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
     Рішення № 3 « Про внесення змін та доповнень до рішення   від 

24.12.2020р. № 2 «Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади 

на 2021 рік ( 0856500000)  » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про  внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

18.11.2020р. № 11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Доповідав:   Власов М.С.-начальник юридичного відділу  

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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 4  « Про  внесення змін до рішення Кушугумської селищної 

ради від 18.11.2020р. № 11 «Про початок реорганізації Балабинської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області та Малокатеринівської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області шляхом приєднання до 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області    » 

приймається, додається.   
 

СЛУХАЛИ: Про  вступ  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  району 

Запорізької області до Запорізької обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування  

Доповідав:  Сосуновський В.С.- селищний голова  

 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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 



        Рішення № 5 « Про  вступ  Кушугумської  селищної  ради  Запорізького  

району Запорізької області до Запорізької обласної асоціації органів місцевого 

самоврядування » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про створення Відділу ,,Служба у справах дітей’’ Кушугумської 

селищної ради  Запорізького району Запорізької області    

Доповідала : Тарасенко І.О.- начальник відділу 

     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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
      Рішення № 6 «Про створення Відділу ,,Служба у справах дітей’’ 

Кушугумської селищної ради  Запорізького району Запорізької області » 

приймається, додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про створення Комунальної установи « Центр надання 

соціальних послуг» Кушугумської селищної ради  Запорізького району  

Доповідав : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу  

     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 -  23 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 7 « Про створення Комунальної установи « Центр надання 

соціальних послуг» Кушугумської селищної ради  Запорізького району 

Запорізької області» приймається, додається. 
 

СЛУХАЛИ:  Про створення Відділу освіти, культури,  молоді та спорту 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про  Відділ  освіти, культури,  молоді та спорту 

Доповідав : Сосуновський В.С.-селищний голова    

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 



     Рішення № 8 «Про створення Відділу освіти, культури,  молоді та спорту 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про  Відділ  освіти, культури,  молоді та спорту » 

приймається, додається.   

 

                              Пакет №1: Питання №9, 10, 13, 14 

  

СЛУХАЛИ: Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 9,10,13,14   ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 9: Про прийняття у комунальну власність Комунальний заклад 

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

«Престиж» Запорізького району Запорізької області 

 

Питання № 10: Про прийняття у комунальну власність Комунального закладу 

Мало-катеринівський навчально-виховний комплексу  «Школа І-ІІІ ступенів 

гімназія «Мрія» Запорізького району Запорізької області 
 

Питання № 13:  Про прийняття у комунальну власність Малокатеринівський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району 

 

Питання № 14: «Про прийняття у комунальну власність Балабинський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної 

ради Запорізького району»   

Доповідав : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №1 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  23 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 9 «Про прийняття у комунальну власність Комунальний заклад 

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

«Престиж» Запорізького району Запорізької області 

    Рішення № 10 «Про прийняття у комунальну власність Комунального 

закладу Мало-катеринівський навчально-виховний комплексу  «Школа І-ІІІ 

ступенів гімназія «Мрія» Запорізького району Запорізької області» 

    Рішення № 13« Про прийняття у комунальну власність Малокатеринівський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Рукавичка» Малокатеринівської 

селищної ради Запорізького району» 

   Рішення № 14 «Про прийняття у комунальну власність Балабинський 

комунальний дошкільний навчальний заклад «Теремок» Балабинської селищної 

ради Запорізького району»  приймаються, додаються. Надається фактична 

нумерація. 

 



ПАКЕТ № 2:  питання  № 11-№ 12 
 

10.СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 11-12   ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 11: Про перейменування Комунального закладу Кушугумський 

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

Запорізького району Запорізької області    

 

Питання № 12: Про перейменування Кушугумського дошкільного навчального 

закладу «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області     

Доповідав: Власов М.С.-начальник Юридичного відділу  

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет №2 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  23 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 11 : « Про перейменування Комунального закладу Кушугумський 

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

Запорізького району Запорізької області » 

   Рішення № 12 : «Про перейменування Кушугумського дошкільного 

навчального закладу «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області » приймаються, додаються. Надається фактична 

нумерація.   

 

СЛУХАЛИ: Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Кушугумської селищної ради та затвердження Положення про 

адміністративну комісію     

 Доповідав : Сосуновський В.С.-селищний голова    

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 15 « Про  створення  адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Кушугумської селищної ради та затвердження Положення про 

адміністративну комісію  » приймається, додається.   

 



СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту Відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області          

 Доповідала : Павлусь О.В.-начальник відділу ,,Центр надання 

адміністративних послуг’’    

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 16 «  Про затвердження Регламенту Відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області     » приймається, 

додається 

 

СЛУХАЛИ: Про перелік адміністративних послуг, що надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області            

 Доповідала : Павлусь О.В.-начальник відділу ,,Центр надання 

адміністративних послуг’’    

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 17 « Про перелік адміністративних послуг, що надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»  апарату виконавчого комі-

тету Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області » 

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ: Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення              

Доповідала : Павлусь О.В.-начальник відділу ,,Центр надання 

адміністративних послуг’’    

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 18 « Про укладання Угоди про співробітництво з надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення »приймається, 

додається 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження символіки (Герба) Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області               

Доповідав: Сосуновський В.С.- селищний голова   

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 19 « Про затвердження символіки (Герба) Кушугумської 

територі-альної громади Запорізького району Запорізької області  

»приймається, 

додається 
 

 СЛУХАЛИ:  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»                        

Доповідав: Сосуновський В.С.- селищний голова   

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 20 « Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

від 27.11.2020р. № 1 « Про затвердження структури та загальної чисельності 

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» приймається, додається 

    

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти  (під будівлею  

 

 

 



 

Малокатеринівського дитячого садку) для реєстрації права комунальної 

власності Малокатеринівської селищної ради  на земельну ділянку, 

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

Малокатеринівка, вул. Юності, 28    

Доповідав :  Сосуновський В.С.-селищний голова 

     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 -  23 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 21 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва та обслуговування закладів освіти  (під 

будівлею Малокатеринівського дитячого садку) для реєстрації права 

комунальної власності Малокатеринівської селищної ради  на земельну 

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

Малокатеринівка, вул. Юності, 28     »приймається,  додається 

 

Пакет № 3 питання №№ 22-25  

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 22-25  ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 22: Про надання дозволу гр. Харченко О.В. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

 

Питання № 23: Про надання дозволу гр. Негріні Ніні Андріївні на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

 

Питання № 24: Про надання дозволу гр. Колядко Олені Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Спортивна, 50 

 

 

 

 



 

 

Питання № 25:  Про надання дозволу гр. Іванісову Володимиру Федоровичу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, госпо-дарських 

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

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

  Доповідав : Сосуновський В.С.-селищний голова 

         Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет № 3 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  23 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 22 : « Про надання дозволу гр. Харченко О.В. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

   Рішення №23  «Про надання дозволу гр. Негріні Ніні Андріївні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

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

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

   Рішення № 24 «Про надання дозволу гр. Колядко Олені Олександрівні на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної для передачі у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Спортивна,50 » 

     Рішення № 25 « Про надання дозволу гр. Іванісову Володимиру 

Федоровичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

для передачі у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. Кушугум, вул. 

Спортивна, 11 » 

приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Авраменко А.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Балабине     

Доповідав :  Сосуновський В.С.-селищний голова 

      

 

 



 

 ВИСТУПИЛИ : Сап’ян Ю.А.,депутат селищної ради, який заявив , що 

відповідно ст.59-1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляє, що при розгляді 

питання порядку денного №26 « Про надання дозволу гр. Авраменко А.А. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

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

Балабине.» виникає реальний конфлікт інтересів. 

       Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом його неучасті у 

голосуванні.Тому публічно заявив, що відмовляється від участі у  

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного 

під № 26 «Про надання дозволу гр. Авраменко А.А. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

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

 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 – 1( Сапян Ю.А.) 

ВИРІШИЛИ: 

   Рішення № 26 « Про надання дозволу гр. Авраменко А.А. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Балабине» 

приймається,  додається 

 

ПАКЕТ № 4 :  питання № 27-№ 28 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 27-28  ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 27: Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

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

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка   

 

Питання № 28: Про надання дозволу на підготовку, збір технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної ділянки в 

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

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)      

Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

        



      

 

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет № 4 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  23 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 27 : «Про надання дозволу на підготовку, збір технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

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

власність гр.Кочержиній Т.В. для будівництва, обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка»  

   Рішення № 28 :  « Про надання дозволу на підготовку, збір технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення ) меж земельної 

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

власність гр.Аганіній Я.Є. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  » приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

ПАКЕТ № 5 :  питання № 29-№ 33 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 29-33  ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

 

Питання № 29 : Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Волошиній Т.І. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )           

 

Питання №30: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки гр.Дзюбі 

О.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд ( присадибна ділянка )            

 

Питання № 31 : Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Різніченко І.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка )       

 

Питання № 32 : Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Чечелюк Т.В.   для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка )          

 

Питання № 33: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )          

 

 



 

 

Доповідав : Сосуновський В.С.-селищний голова 

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет № 5 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  23 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 29 : «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Волошиній Т.І. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )» 

   Рішення № 30: « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Дзюбі О.О. для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка )»            

   Рішення  № 31 : « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Різніченко І.В. для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка )  » 

   Рішення № 32 : « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

гр.Чечелюк Т.В.   для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) »   

   Рішення № 33:  «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки 

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

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) »  приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

       

СЛУХАЛИ : «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) » 

  Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

 Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

           За                         - 23 

           Проти                   -0 

          Утрималися         - 0         

          Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 34 «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка ) » приймається, 

додається 
 

 

 

 



 

 

СЛУХАЛИ : Про надання дозволу гр. Новікову Ф.М. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в довгострокову 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

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

вул. Калинова, 1/7. 

  Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

   Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

          За                        - 23 

         Проти                   -0 

        Утрималися         - 0       

        Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 35 « Про надання дозволу гр. Новікову Ф.М. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва розташовану за адресою: Запорізька область, Запорізький район, 

смт. Кушугум, вул. Калинова, 1/7 » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : Про надання дозволу гр.Кравчук Л.Ф.на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, розташовану за адресою: 

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

Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

    Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

        Проти                   -0 

        Утрималися        - 0       

        Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 36 « Про надання дозволу гр.Кравчук Л.Ф.на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства, розташовану за 

адресою: Запорізька область, Запорізький район, в межах смт. Кушугум » 

приймається, додається 

 

ПАКЕТ № 6 :  питання № 37-№ 52 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 37-52  ( нумерація питань 

надається відповідно до порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

      

 



 

 

 

Питання №37: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Рімар І.В.              

 . 

 Питання №38: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Гаврилову А.В.         

  

 Питання №39: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Сафронову С.П.       

  

Питання №40: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Бедрик С.В.           

  

Питання №41: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр.  Минаєву В.В.         

  

Питання № 42: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Чікішеву П.С.  

   

Питання № 43: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Горнікову Ю.О.         

  

Питання № 44: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Леонову С.М.         

  

Питання № 45: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Гусейнову Бахтіяру Гасанага Огли      

  

 



Питання № 46: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Крамар Є.Ю.      

  

Питання № 47:Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Надисєву М.В.      

  

Питання № 48: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Мормуль І.В.      

 Питання № 49: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Лєдяєвій І.Ю.      

  

Питання № 50 :Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Зейналову Р.Е.      

  

Питання № 51: Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Пелих С.Ю.     

  

Питання № 52:Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Сєдовій Т.Л.     

 Доповідав : Сосуновський В.С.-селищний голова 

        Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет № 6  в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За                     -  23 

      Проти              –  0 

      Утрималися     – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 37 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Рімар І.В.» 

    Рішення № 38 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Гаврилову А.В.» 

   Рішення № 39 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Сафронову С.П.» 

   Рішення № 40 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Бедрик С.В.» 

   Рішення № 41 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

( присадибна ділянка ) гр.  Минаєву В.В.»         

   Рішення № 42 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Чікішеву П.С.» 

   Рішення № 43 « Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Горнікову Ю.О.»  

   Рішення № 44 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Леонову С.М.» 

   Рішення № 45 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Гусейнову Бахтіяру Гасанага Огли» 

   Рішення № 46 « Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Крамар Є.Ю.» 

   Рішення № 47 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Надисєву М.В.» 

   Рішення № 48 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Мормуль І.В.» 

   Рішення № 49 « Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Лєдяєвій І.Ю.» 

    

     

 

 



 Рішення № 50 « Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд( присадибна 

ділянка ) гр. Зейналову Р.Е.» 

   Рішення № 51 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Пелих С.Ю.» 

   Рішення № 52 «Про затвердження проекту землеутрою щодо  відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка ) гр. Сєдовій Т.Л.» ,  приймаються, додаються. Надається фактична 

нумерація. 

                             

  СЛУХАЛИ :  Про припинення договору оренди земельної ділянки 1,5589га, 

яка перебуває у користуванні на умовах оренди у ТОВ «БІОЗАХИСТ»        

Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

    Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

        Проти                   -0 

        Утрималися        - 0       

        Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 53 « Про припинення договору оренди земельної ділянки 

1,5589га, яка перебуває у користуванні на умовах оренди у ТОВ «БІОЗАХИСТ»  

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ :  Про укладання договору оренди земельної ділянки               

Доповідав: Сосуновський В.С.-селищний голова 

    Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

        Проти                   -0 

        Утрималися        - 0       

        Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 54 «Про укладання договору оренди земельної ділянки »  

приймається, додається 

 

 СЛУХАЛИ :   Про визначення головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету               

Доповідав: Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

    Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    

 



 Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

        Проти                   -0 

        Утрималися        - 0       

        Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 55 « Про визначення головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету» приймається, додається               

 

СЛУХАЛИ : Про покладення контролю з благоустрою доріг Кушугумської 

селищної ради 

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

    Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 23 

        Проти                   -0 

        Утрималися        - 0       

        Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 56 « Про покладення контролю з благоустрою доріг Кушугумської 

селищної ради » приймається, додається               

 

     Селищний голова проінформував депутатів про утворення депутатської 

фракції «Фракція Політичної партії «Європейська Солідарність» у складі двох 

депутатів.  

   Персональний склад депутатської фракції із зазначенням партійності 

депутатів:  

Петренко Сергій Леонідович,член партії «Європейська Солідарність» та 

Недоруєва Ірина Леонідівна,член партії «Європейська Солідарність», 

керівник фракції Петренко Сергій Леонідович. 

 

 Головуючий на засіданні : 

 

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

четвертої 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     четвертої 

  позачергової сесії.  Немає. 

 

     Надійшла пропозиція засідання четвертої позачергової сесії оголосити 

закритим.  Прошу проголосувати. 

 

 



 

 

Результати голосування : 

За  - 23 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Засідання четвертої позачергової сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

    Дякую всім за увагу. 

 

   Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 

 

 
  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


