
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                 
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         
    

 

 

 

 

 

                                                     ПРОТОКОЛ 

                          п’ятої позачергової сесії  

                           восьмого скликання   
 

                                        
 

 

 

 

 

 

                                                                                       04 лютого 2021р. 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 23 депутати, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              ПЕРЕЛІК 

рішень     п’ятої позачергової  сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання, включених до протоколу  від 04.02.2021 року 

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік 

 ( 0856500000) 

2  Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність Кушугумської  

територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького 

району Запорізької області Комунальне некомерційне підприємство  

« Запорізький районний центр первинної медико—санітарної 

допомоги» Запорізького району Запорізької області  

3 Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького 

району Запорізької області майна та закріплення його на праві 

оперативного управління за Комунальним некомерційним 

підприємством « Кушугумський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

4 Про організацію харчування дітей навчальних закладів у 2021 році 

5 Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області     

6 Про затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

на 2021 рік  

7 Про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно-корисних робят у населених пунктах 

Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки   

8 Про комплексну Програму з оздоровлення та відпочинку дітей, 

підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі 

людьми на території Кушугумської селищної ради на 2021-2025роки 

9  Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кушугумської селищної ради «Назустріч людям» на 2021 

рік   

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

( 0856500000) зі змінами та доповненнями    

11 Про укладання договору оренди земельної ділянки та присвоєння 

поштової адреси  

12 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Висоцькому А.М.    

    13 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

 

 

 



ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Горбик Г.С. 

14 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алексинському А.А.  

15 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Самсиці А.А.   

    16  Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)  

17 Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)     

18 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Кушугумської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» 

    19 Про надання згоди на укладання договору оренди нерухомого майна 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                          



 

 

                                

                                                      ПРОТОКОЛ     

           п’ятої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради  

         Запорізького району Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 04 лютого 2021 року                                                                       11.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 23 

 

               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, Бутенко Л.А.-

спеціаліст І категорії землевпорядник, Міллер О.С.-директор  КУ «Центр 

надання соціальних послуг» 

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

прибуло 23 депутати  з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонував п’яту позачергову сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритою. 

Результати голосування : 

За        - 24 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          

П’яту позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошено 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 заперечень? 

        Немає 

        Приймається. 

Результати голосування : 

За        - 24 

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        - 24 

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., п’яту позачергову сесію провести за 1,5 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 24 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       

 Регламент роботи п’ятої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

       Пропонується слідуючий порядок денний п’ятої позачергової сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

       

 



 

 

 

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

бюджет   Кушугумської   селищної   територіальної   громади  на 2  021 рік  

( 0856500000 )      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділ 

     2. Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність Кушугумської  

територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області Комунальне некомерційне підприємство « Запорізький районний центр 

первинної медико—санітарної допомоги» Запорізького району Запорізької 

області         

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

    3. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області майна та закріплення його на праві оперативного управління за 

Комунальним некомерційним підприємством « Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу  

    4.   Про організацію харчування дітей навчальних закладів у 2021 році       

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу     

    5. Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області                  

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу   

     6. Про затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік     

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу      

    7. Про затвердження програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робят у населених пунктах Кушугумської 

селищної ради на 2021-2022 роки    

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу       

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

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

Кушугумської селищної ради на 2021-2025роки  

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділ         

    9. Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кушугумської селищної ради «Назустріч людям» на 2021 рік         

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу              

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік 

( 0856500000) зі змінами та доповненнями            

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу                    

    

 



 

 

   11. Про укладання договору оренди земельної ділянки та присвоєння 

поштової адреси    

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

   12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Висоцькому А.М.        

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

   13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Горбик Г.С   

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

   14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алексинському А.А.     

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

     15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Самсиці А.А.    

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

     16. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)        

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

    17. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд ( присадибна ділянка)     

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

     18. Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради від 

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

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради»    

Інформує : Власов М.С. - начальник Юридичного відділу  

     19. Про надання згоди на укладання договору оренди нерухомого майна 

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

        Пропоную затвердити запропонований порядок денний  п’ятої 

позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу і 

в цілому, прошу голосувати. 

                 Голосування : 

 

 

Результати голосування   : 

За        - 24 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 



         

 

 

Порядок денний  п’ятої 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 пятої  позачергової сесії 

восьмого скликання. 

 

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 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                         - 24 

       Проти                    -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 1 « 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   безоплатне прийняття   у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області Комунальне некомерційне підприємство « Запорізький 

районний центр первинної медико—санітарної допомоги» Запорізького району 

Запорізької області           

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

комітету Кушугумської селищної 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                         - 24 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 
       Рішення № 2 «Про   безоплатне прийняття   у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної  громади   в особі Кушугумської селищної ради 

зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району  



 

 

 

 

Запорізької області Комунальне некомерційне підприємство « Запорізький 

районний центр первинної медико—санітарної допомоги» Запорізького району 

Запорізької області » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про безоплатне прийняття у комунальну власність Кушугумської 

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької 

області майна та закріплення його на праві оперативного управління за 

Комунальним некомерційним підприємством « Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

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

комітету Кушугумської селищної 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                         - 24 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
     Рішення № 3«Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району 

Запорізької області майна та закріплення його на праві оперативного 

управління за Комунальним некомерційним підприємством « Кушугумський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про організацію харчування дітей навчальних закладів у 2021 

році         

Доповідала: Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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     -2( Касілов Е.М., Ємельянова О.Ю.) 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 4  «Про організацію харчування дітей навчальних закладів у 

2021 році» приймається, додається.   

 



 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області                   

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

комітету Кушугумської селищної 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                         - 23 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -1 ( Недоруєва  І.Л.) 

ВИРІШИЛИ : 

        Рішення № 5 « Про затвердження нової редакції статуту Комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області» приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік     

Доповідала : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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                         - 24 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
      Рішення № 6 «Про затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2021 

рік » приймається, додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми організації суспільно-корисних 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно-корисних робят у населених пунктах 

Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки    

 Доповідала :  Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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 -  24 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 7 «Про затвердження Програми організації суспільно-корисних 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді виконання суспільно-корисних робят у населених пунктах 

Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки » приймається, додається. 
 

СЛУХАЛИ: Про комплексну Програму з оздоровлення та відпочинку дітей, 

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

території Кушугумської селищної ради на 2021-2025роки    

Доповідала : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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 -  24 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 8 « Про комплексну Програму з оздоровлення та відпочинку 

дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі людьми 

на території Кушугумської селищної ради на 2021-2025роки   » приймається, 

додається.   

 

 СЛУХАЛИ: « Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кушугумської селищної ради «Назустріч людям» на 2021 

рік»         

 Доповідала : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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 -  24 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 9 «  Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кушугумської селищної ради «Назустріч людям» на 2021 

рік » приймається, додається.   

 



 

 

 

 

 

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

«  Про  бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік’’ 

( 0856500000) зі змінами та доповненнями            

 Доповідала : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу Кушугумської 

селищної 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 -  24 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

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

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

( 0856500000) зі змінами та доповненнями» приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ:  Про укладання договору оренди земельної ділянки та присвоєння 

поштової адреси    

 Доповідала : Бутенко Людмила Анатоліївна-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 -  24 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 11 « Про укладання договору оренди земельної ділянки та 

присвоєння поштової адреси » приймається, додається.   
   

                 ПАКЕТ  № 1 : питання № 12 -№ 14 
 

СЛУХАЛИ: Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 12,13,14   ( нумерація питань 

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

 



Питання № 12: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Висоцькому А.М  

 

 

 

Питання № 13: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Горбик Г.С    

 

Питання № 14: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алексинському А.А.     
  

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

       Проекти  рішень 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 пакет №1 в цілому( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

     За -  24 

     Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 12 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Висоцькому А.М.» 

    Рішення № 13 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Горбик Г.С    » 

    Рішення № 14 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алексинському А.А. »приймаються, додаю-

ться. Надається фактична нумерація. 

   

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Самсиці 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) 

      Виступили: Самсика Н.М., депутат селищної ради, яка заявила , 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 №15 «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва гр.Самсиці А.А.» виникає 

реальний конфлікт інтересів. 

         Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом її неучасті у 

голосуванні.Тому публічно заявила, що відмовляється від участі у  

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного 

під № 15 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр.Самсиці А.А. »                

  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 – 1( Самсика Н.М.) 

ВИРІШИЛИ: 
   Рішення № 15 «  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

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

 

 ПАКЕТ № 2 :  питання № 16-№ 17 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № № 16-17  ( нумерація питань 

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

 

Питання № 16: Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)           

 

Питання № 17: Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)            

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

      Проекти  рішень розглядалися 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 пакет № 2 в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  24 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

 



 

 

 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 16 :  «Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)          »  

   Рішення № 17 :  « Про безоплатну передачу у спільну часткову власність 

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка)» приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

  

 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: 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                        - 24 

        Проти                   -0 

        Утрималися         - 0       

        Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 18 « Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

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

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : Про надання згоди на укладання  договору оренди нерухомого 

майна     . 

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

       Головуючий :  . Чи є необхідність обговорення? 

Виступили: Шкрум М.В. 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 №19 «Про надання згоди на укладання  договору оренди 

нерухомого майна  » виникає реальний конфлікт інтересів. 

         Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом його неучасті у 

голосуванні.Тому публічно заявив, що відмовляється від участі у голосу- 

ванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного під № 

19 « Про надання згоди на укладання  договору оренди нерухомого майна »                

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     - 1( Шкрум М.В.) 

ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 19 « Про надання згоди на укладання  договору оренди 

нерухомого майна»приймається, додається 

 

 

     Селищний голова проінформував депутатів про утворення депутатської 

фракції   Політичної партії «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «БАТЬКІВ-

ЩИНА» в Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області 

у складі трьох депутатів.  

   Персональний склад депутатської фракції  : 

Галянчук Микола Іванович, 

Карабаджак Семен Петрович, 

Ємельянова Олена Юріївна. 

     Голова депутатської фракції ПП «ВО «БАТЬКІВЩИНА» - Карабаджак Семен 

Петрович. 

    У своїй діяльності фракція керуватиметься чинним законодавством, регла- 

ментом Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

положеннями Статуту «ВО «БАТЬКІВЩИНА»,що регламентують формування 

та діяльність фракції відповідної політичної партії, а також Положенням про 

депутатську фракцію політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «БАТЬКІВ-

ЩИНА», затвердженим рішеням Президії Політичної ради ПП «ВО «Батьків-

щина». 

 

  Головуючий на засіданні : 

 

Шановні депутати , усі питання черги денної, які виносилися на розгляд п’ятої 

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  п’ятої позачергової сесії. 

              Немає. 

 Надійшла пропозиція засідання п’ятої  позачергової сесії оголосити закритим. 

            Прошу проголосувати. 

Результати голосування : 

За  - 24 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

          Засідання п’ятої  позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання оголошено закритим.Дякую всім за увагу. 

 

 

 

Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

  

 

 



   

 

 
  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


