
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                 
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 
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                восьмої позачергової сесії восьмого скликання   
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Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 20 депутатів, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



                                                              ПЕРЕЛІК 

        рішень    восьмої позачергової   сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання, включених до протоколу  від 27.04.2021 року 

 1 Про надання згоди бути співзасновником товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» 

 2 Про передачу в управління майна комунальної вланості Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області та 

укладання договору управління майном            

    3 Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної ради    

    4  Про затвердження Правил благоустрою на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області      

    5  Про вступ Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області до Місцевої  асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Регіональний центр розвитку спроможних 

територіальних громад Запорізької області»   

    6 Про передачу на баланс СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради  

комунального майна селищної ради    

    7 
 

Про Програму розвитку освіти Кушугумської селищної ради 
Запорізького району Запорізької оласті   

    8 

 

Про   затвердження  Програми розвитку культури, спорту, мистецтва 
та  охорони культурної    спадщини     Кушугумської селищної    
ради    Запорізького     району Запорізької  області  на    2021-2022 
роки   

    9 Про затвердження Положення про конкурс на посаду       керівника  

закладу загальної   середньої    освіти « Малокатеринівська  гімназія   

« Мрія » Кушугумської  селищної ради Запорізького району 

Запорізької області   

  10  Про     затвердження   Положення      про конкурс   на   посаду 

керівника   закладу загальної   середньої освіти «Кушугумська 

гімназія    «Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області         

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

зі змінами та доповненнями 

    12 Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю на території Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області на 2021-2023 роки  

    13 Про затвердження Порядку та  умов надання платних соціальних 
послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання 
соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району 
Запорізької області, їх переліку та вартості на 2021 рік    

    14 Про припинення шляхом ліквідації селищних виборчих комісій    

15 Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької 

області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану 

зонування смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у 

складі Генерального плану)  

    16 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею 2,7000 га 

     

 

 

 

 

 



 17 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею 9,3214 га    

  18 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Пилипенку Ю.О. 

   19 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Литовченку І.А. 

   20 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Огородник А.Е.   

   21 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Бучакчийській Д.А. 

  22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бабочкіну С.І.   

  23 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. СєдовійТ.Л.   

  24 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та  безоплатну  передачу  у  власність  для  будівництва,  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Краско М.М.  

  25 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Півненку В.О. 

  26 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Мандика А.В.  

  27  Про    затвердження    технічної     документації   із   землеустрою   

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Будніковій С.О.    

  28 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Лапаєву М.Ф.  

    



29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Уваровій О.Г.   

  30  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Цюману М.М.  

  31  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Рибалці К.А.  

 32  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Тиховій К.М.  

 33 Про безоплатну передачу у спільну часткову власність  земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Кармазь О.Л.  

 34 Про  надання  дозволу  гр. Литовченко І.А. на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  

ведення  особистого селянського  господарства.  

 35 Про надання дозволу гр. Сердюкову Ю. І. на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  

ведення  особистого селянського  господарства.   

 36  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Мацегоровій М.В.   

 37 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Красовій І.В.   

 38 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Растворцеву В.С.   

 39 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Педь В.І.    

 40 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Чеботарь С.Д.   

 

 

 

 



 41 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сохряковій І.М.   

 42  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І. 

 43 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Ляшко А.В.  

 44 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Кулинському О.Б. 

 45 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алькемі О.С. 

 46 Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О. 

 47 Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О. 

 48 Про розгляд звернення гр. Васильченко О.М 

 49 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.   

 50 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В. 

 51 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.   

 52 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.  

 53 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.  

 54 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.   

 55 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В. 

 56 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.  

 57 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В. 

 58 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А. 

 59 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А. 

 60 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.   

  61 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.  

  62 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.   

  63 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.  

   



 64 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.  

  65 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Бугрім 

Н.О.  

  66 Про передачу у власність земельної ділянки  для ведення садівництва 

гр.Бабенко С.А 

  67  Про внесення змін до рішення №36 від 01.04.2021р.сьомої сесії 

восьмого скликання Кушугумської селищної ради «Про перехід права 

оренди земельної ділянки» 

  68 Про внесення змін до рішення  № 23 від 08.07.2020р. «Про надання 

дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розташування бази 

відпочинку «Домаха» в межах смт. Балабине вул. Лісова Запорізького 

району Запорізької області»   

  69 Про проведення інвентаризації нерозподілених земель колективної 

власності сільськогосподарського призначення  реформованого КСП " 

Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 10,4га .  

  70 Про проведення інвентаризації нерозподілених земель колективної 

власності сільськогосподарського призначення  реформованого КСП " 

Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 16,5 га .  

  71 Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі   

  72 Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі «ПС Кушугум»  

  73 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, що розташована по 

вул. Колгоспній, 1/28, смт. Кушугум, на яку поширюється право 

особистого сервітуту  

  74  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької 

області   (за межами населеного пункту) для полезахисних лісових 

смуг та польових доріг, кадастровий номер 2322155600:02:003:0346, 

площею 1,2605 га 

  75 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької 

області   (за межами населеного пункту) для полезахисних лісових 

смуг та польових доріг, кадастровий номер 2322155600:02: 002:1332, 

площею 5,1563  га 

  76 Про надання дозволу гр.Харченку Г.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності зі зміною цільового призначення за межами смт.Кушугум  

 

 



 

для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства 

  77 Про внесення змін до рішення  № 66 від 01 квітня 2021р. «Про заміну 

сторони орендаря»  сьомої сесії восьмого скликання Кушугумської 

селищної ради 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                   ПРОТОКОЛ     

восьмої позачергової сесії Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

 27 квітня 2021 року                                                                       10.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів :20 

 

               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,  Пономаренко В.О.-

спеціаліст І категорії землевпорядник,Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії 

землевпорядник, Бутиріна Л.Г.- спеціаліст-бухгалтер Відділу бухгалтерського 

обліку та звітності, Калниш В.В.-начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту, Коваль Ю.В.-головний лікар КНП «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», Харченко О.В.-перший заступник селищного 

голови, Міллер О.С.-начальник КУ «Центр надання соціальних послуг», 

Каліновська М.В.-директор КУ «Центр культури, спорту та дозвілля», 

Новаторський Є. М.- директор ТОВ «Дрімнет», СолодунА.І.- консультант з 

медичних питань   

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

прибуло 20 депутатів  з 26 депутатів, які були обрані 25.10.2020р. 

Запропонував восьму позачергову сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритою. 

Результати голосування : 

За          - 21 

Проти   - 0 

Утрималися     - 0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          

Восьму 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        - 21 

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        - 21 

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., восьму позачергову сесію провести за 2,5 години без 

перерви. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 21 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       



         Регламент роботи восьмої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

затверджено. 

                                           

       Пропонується слідуючий порядок денний восьмої позачергової сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

1.Про надання згоди бути співзасновником товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр» 

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова   

2.Про передачу в управління майна комунальної вланості Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області та укладання 

договору управління майном                                   

 Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова     

3.Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної ради     

 Інформує :  Власов М.С.-начальник Юридичного відділу    

4. Про затвердження Правил благоустрою на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області                   

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова 

5.Про вступ Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області до Місцевої  асоціації органів місцевого самоврядування  

«Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької 

області»     

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова       

6.Про передачу на баланс СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради  

комунального майна селищної ради    

  Інформує : Сосуновський В.С.-селищний голова            

7.Про Програму розвитку освіти Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області   

  Інформує :  Калниш В.В.-начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту      
8.Про   затвердження  Програми розвитку культури, спорту, мистецтва та  

охорони культурної    спадщини     Кушугумської селищної    ради    

Запорізького     району Запорізької  області  на    2021-2022 роки     
  Інформує : Калниш В.В.-начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту      
 9.Про затвердження Положення про конкурс на посаду       керівника  закладу 

загальної   середньої    освіти « Малокатеринівська  гімназія  « Мрія » 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області        

  Інформує : Калниш В.В.-начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту           
10.Про     затвердження   Положення      про конкурс   на   посаду керівника   

закладу загальної   середньої освіти «Кушугумська гімназія    «Інтелект» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області          

  Інформує : Калниш В.В.-начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту                     
11.Про внесення змін і доповнень до рішення від 24.12.2020р. №2 «Про бюджет 

Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі змінами та 

доповненнями  

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу         
12. Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та боротьби 

зі злочинністю на території Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області на 2021-2023 роки        

  Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу                
 

 



13.Про затвердження Порядку та  умов надання платних соціальних послуг, які 

надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, їх 

переліку та вартості на 2021 рік        

  Інформує : Міллер О.С.-начальник КУ «Центр надання соціальних послуг»       
14. Про припинення шляхом ліквідації селищних виборчих комісій      

  Інформує : Бутиріна Л.Г.-спеціаліст- бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності        

15.Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької області. 

Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування смт 

Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 

плану)      

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

16.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 2,7000 га       

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

17.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності площею 9,3214 га          

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

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Пилипенку Ю.О.  

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

19.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Литовченку І.А. 

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

20.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Огородник А.Е.     

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

21.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бучакчийській Д.А.     

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

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Бабочкіну С.І.      

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

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва, обслуговування житлового 

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

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



24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та  безоплатну  передачу  у  власність  для  будівництва,  обслуговування 

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

Краско М.М.     

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

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва, обслуговування житлового 

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

В.О.   

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

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для будівництва і обслуговування 

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

Мандика А.В.     

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

27. Про    затвердження    технічної     документації   із   землеустрою   щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Будніковій С.О.       

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

28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Лапаєву М.Ф.      

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

29.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Уваровій О.Г.      

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

30.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Цюману М.М.    

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

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Рибалці К.А.       

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

32.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

 

 

 



 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Тиховій К.М.    

  Інформує : Бутенко Л.А.спеціаліст І категорії землевпорядник 

33. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність  земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-ських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр.Кармазь О.Л.    

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

34. Про  надання  дозволу  гр. Литовченко І.А. на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.     

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

35.Про надання дозволу гр. Сердюкову Ю. І. на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.      

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

36. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення для безоплатної передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства гр. Мацегоровій 

М.В.        

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

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Красовій І.В.     

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

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства  гр. Растворцеву В.С     

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

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Педь В.І.     

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

40.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Чеботарь С.Д.       

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

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Сохряковій І.М.       

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

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Пєровій Н.І.  

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



43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Ляшко А.В.   

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

44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Кулинському О.Б.      

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

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Алькемі О.С.  

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

46. Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О 

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

47. Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О    

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

48. Про розгляд звернення гр. Васильченко О.М      

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

49. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.       

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

50. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.          

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

51. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.        

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

52. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.     

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

53. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.     

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

54. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.     

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

55. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.   

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

56. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.       

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

57.Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.      

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

58.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.     

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

59.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.   

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

60.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.     

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

61.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.   

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

62.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.  

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

63.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.       

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

 

 



 

64.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Усенко А.А.   

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

65.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Бугрім Н.О.   

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

66.Про передачу у власність земельної ділянки  для ведення садівництва 

гр.Бабенко С.А  

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

67.Про внесення змін до рішення №36 від 01.04.2021р.сьомої сесії восьмого 

скликання Кушугумської селищної ради «Про перехід права оренди земельної 

ділянки»  

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

68.Про внесення змін до рішення  № 23 від 08.07.2020р. «Про надання дозволу 

КП «Водоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для розташування бази відпочинку «Домаха» в 

межах смт. Балабине вул. Лісова Запорізького району Запорізької області»    

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

69.Про проведення інвентаризації нерозподілених земель колективної власності 

сільськогосподарського призначення  реформованого КСП " Кушугумське " та 

cкладання технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки орієнтовною площею 10,4га   

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

70.Про проведення інвентаризації нерозподілених земель колективної власності 

сільськогосподарського призначення  реформованого КСП " Кушугумське " та 

cкладання технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки орієнтовною площею 16,5 га   

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

71.Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розташування опор 

повітряної лінії електропередачі   

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

72.Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розташування опор 

повітряної лінії електропередачі «ПС Кушугум»    

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

73.Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, що розташована по вул. Колгоспній, 1/28, смт. 

Кушугум, на яку поширюється право особистого сервітуту  

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

74.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Кушугумській селищній раді, яка розташована на території Кушугумської 

селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за межами 

населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02:003:0346, площею 1,2605 га  

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

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Кушугумській селищній раді, яка розташована на території Кушугумської  

 

 

 



 

селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за межами 

населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02: 002:1332, площею 5,1563  га 

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

76.Про надання дозволу гр.Харченку Г.П. на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі зміною цільового 

призначення за межами смт.Кушугум для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

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

77.Про внесення змін до рішення  № 66 від 01 квітня 2021р. «Про заміну 

сторони орендаря»  сьомої сесії восьмого скликання Кушугумської селищної 

ради 

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

 

      Пропоную затвердити запропонований порядок денний  восьмої 

позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу: 

                                     

Результати голосування   : 

 

    За        - 21 

    Проти   - 0 

   Утрималися -0 

  Не голосували – 0 

  ( приймається) 

 

        Порядок денний  восьмої позачергової сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання затверджено. 

                                                  

                                Шановні депутати ! 

       Вношу пропозицію розглянути питання згідно порядку денного. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного восьмої позачергової сесії 

восьмого скликання. 

 

СЛУХАЛИ : Про надання згоди бути співзасновником товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кушугумський медичний центр»   

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Виступили : Апостолова-Возниця О.О., Діденко О.І.,Волик Л.А.,Апостолова 

Т.О.,Самсика Н.М. 

    Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

        За                         - 21 

       Проти                    -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

 

 

 



ВИРІШИЛИ : 

    Рішення № 1 «Про надання згоди бути співзасновником товариства з 

обмеженою відповідальністю «Кушугумський медичний центр»» 

приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ :Про передачу в управління майна комунальної вланості 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та укладання договору управління майном                                                                                

      Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 21 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 2 « Про передачу в управління майна комунальної вланості 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

та укладання договору управління майном » приймається, додається                                               

 

СЛУХАЛИ:   Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної ради                           

  Інформував : 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                         - 21 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
     Рішення № 3 « Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної 

ради   » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил благоустрою на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області                                    

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення? 

Виступили : Карабаджак С.П.   

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

 Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 21 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

      

 

 



 

     Рішення №4 «Про затвердження Правил благоустрою на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області»                 

приймається, додається.   
 

  СЛУХАЛИ: Про вступ Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області до Місцевої  асоціації органів місцевого самоврядування  

«Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької 

області»          

        Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 21 

       Проти                   -0 

       Утрималися         -0 

       Не голосували     -0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 5 «Про вступ Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області до Місцевої  асоціації органів місцевого 

самоврядування  «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних 

громад Запорізької області» приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про передачу на баланс СКП «Вічність» Кушугумської селищної 

ради  комунального майна 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                         - 21 

       Проти                   -0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
      Рішення № 6 « Про передачу на баланс СКП «Вічність» Кушугумської 

селищної ради  комунального майна селищної ради» приймається, додається.  

  

   СЛУХАЛИ: Про Програму розвитку освіти Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області                 

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

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому( поіменне голосування) 

 Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  21 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

 

 



 

ВИРІШИЛИ:  

     Рішення № 7 « Про Програму розвитку освіти Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області     » приймається, додається. 

 

  Депутат Ганущак І.І. залишив  зал  засідання 

  
СЛУХАЛИ: Про   затвердження  Програми розвитку культури, спорту, мистецтва 

та  охорони культурної    спадщини     Кушугумської селищної    ради    

Запорізького     району Запорізької  області  на    2021-2022 роки   
 Доповідала :Калниш В.В.-начальник відділу освіти, культури,молоді та спорту 

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

  Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

 (результати поіменного голосування додаються)  

 За - 20   

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 8 « Про   затвердження  Програми розвитку культури, спорту, 

мистецтва та  охорони культурної    спадщини     Кушугумської селищної    

ради    Запорізького     району Запорізької  області  на    2021-2022 роки    » 

приймається, додається.   
 

ПАКЕТ № 1 :  питання № 9-№ 10 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань №9 - №10  ( нумерація питань 

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

 

Питання № 9:  Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника     

закладу загальної   середньої    освіти « Малокатеринівська  гімназія  « Мрія » 

Кушугумської  селищної ради Запорізького району Запорізької області  

 

Питання № 10 : Про     затвердження   Положення      про конкурс   на   посаду 

керівника   закладу загальної   середньої освіти «Кушугумська гімназія    

«Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області                     

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

        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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

 



ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 9: «Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника     закладу загальної   середньої    освіти « Малокатеринівська  

гімназія  « Мрія » Кушугумської  селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  

   Рішення № 10: «Про     затвердження   Положення      про конкурс   на   

посаду керівника   закладу загальної   середньої освіти «Кушугумська гімназія    

«Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області  »  приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

  

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

«Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» зі 

змінами та доповненнями             

 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 - 20   

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 11 « Про внесення змін і доповнень до рішення від 24.12.2020р. 

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

зі змінами та доповненнями » приймається, додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Програми профілактики правопорушень та 

боротьби зі злочинністю на території Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області на 2021-2023 роки         

 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 - 20  

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 12 «Про внесення змін до Програми профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2021-2023 

роки » приймається, додається.   
   

 СЛУХАЛИ: Про затвердження Порядку та  умов надання платних соціальних 

послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

їх переліку та вартості на 2021 рік        
 



 

 Доповідала: Міллер О.С.-начальник КУ «Центр надання соціальних 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 - 20   

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 13 « Про затвердження Порядку та  умов надання платних 

соціальних послуг, які надаються комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області, їх переліку та вартості на 2021 рік » приймається, 

додається.   
                  

СЛУХАЛИ: . Про припинення шляхом ліквідації селищних виборчих комісій      

  Інформувала : Бутиріна Л.Г.-спеціаліст- бухгалтер відділу бухгалтерського 

обліку та звітності        

       Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -20    

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 14 « Про припинення шляхом ліквідації селищних виборчих 

комісій  » приймається, додається.   

 

 СЛУХАЛИ: Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до 

Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької області. 

Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування смт 

Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 

плану)       

        Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

 За -  20  

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували – 0  

ВИРІШИЛИ: 

     Рішення № 15 « Про розроблення містобудівної документації «Внесення 

змін до Генерального плану смт Балабине Запорізького району Запорізької 

області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та плану зонування 



смт Балабине Запорізького району Запорізької області» (у складі Генерального 

плану)   » приймається, додається.   

 

Під час розгляду питань №16-№17 депутат Хітрова Т.В. була відсутня в залі 

засідання 

 

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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею 2,7000 га 

 

Питання № 17: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності площею 9,3214 га               

 Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 16 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 2,7000 га » 

  Рішення № 17 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площею 9,3214 га»               

приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

 

Депутат Хітрова Т.В. повернулася до залу засідання 

 

ПАКЕТ № 3 :  питання № 18-№ 21 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 18 - № 21  ( нумерація питань 

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

 

Питання № 18 : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Пилипенку Ю.О. 

 



Питання № 19 : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Литовченку І.А. 

 

Питання № 20 : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Огородник А.Е.     

 

Питання № 21 : Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Бучакчийській Д.А.     

Інформувала: 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 № 3 в цілому ( поіменне голосування) 

     Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 18 « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Пилипенку Ю.О.»  

   Рішення № 19 : «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Литовченку І.А. »  

   Рішення № 20 : « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Огородник А.Е.»     

   Рішення №21: « Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр. Бучакчийській Д.А»приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

Під час розгляду питань № 22-№ 26 депутат Хітрова Т.В. була відсутня в залі 

засідання 

 

 

 



 

       ПАКЕТ № 4 :  питання № 22-№ 26 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 22 - № 26 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 22: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бабочкіну С.І 

 

 Питання № 23: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. СєдовійТ.Л.     

 

Питання № 24: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та  безоплатну  передачу  у  власність  для  будівництва,  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Краско М.М.     

 

Питання № 25: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Півненку В.О.   

 

Питання № 26: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Мандика А.В.     

 Інформувала: 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 № 4 в цілому ( поіменне голосування) 

     Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За - 19 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 22: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бабочкіну С.І.» 

   

 



 

 

Рішення № 23 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. СєдовійТ.Л.»     

Рішення №24  : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та  безоплатну  передачу  у  власність  для  будівництва,  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Краско М.М.»     

Рішення № 25: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва, 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Півненку В.О.» 

Рішення № 26: «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Мандика А.В.» приймаються, додаються. Надається 

фактична нумерація. 

  

   Під час розгляду питань № 27-№ 32 депутат Хітрова Т.В. була відсутня в залі 

засідання 

 

    ПАКЕТ № 5 :  питання № 27-№ 32 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 27 - № 32 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 27: Про    затвердження    технічної     документації   із   

землеустрою   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  гр. Будніковій С.О.       

 

Питання № 28: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Лапаєву М.Ф.      

 

Питання № 29: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Уваровій О.Г.      

 

 

 

 



 

Питання № 30: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Цюману М.М.    

 

Питання № 31: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Рибалці К.А.       

 

Питання № 32: Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Тиховій К.М.    

Інформувала: 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 № 5 в цілому ( поіменне голосування) 

     Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За - 19 

      Проти –  0 

     Утрималися – 0   

     Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення №27: «Про    затвердження    технічної     документації   із   

землеустрою   щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  гр. Будніковій С.О.»  

Рішення № 28: «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)  гр. Лапаєву М.Ф.» 

Рішення №29: «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Уваровій О.Г.»      

Рішення № 30 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Цюману М.М.» 

Рішення № 31 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Рибалці К.А.» 

Рішення №32 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Тиховій К.М.» приймаються, додаються. Надається 

фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ : Про безоплатну передачу у спільну часткову власність  земельної 

ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-ських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Кармазь О.Л.             . 

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

      Проект   рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

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

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 33 « Про безоплатну передачу у спільну часткову власність  

земельної ділянки для будівництва, обслуговування жилого будинку, господар-

ських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Кармазь О.Л. » приймається, 

додається 

 

 Депутат Хітрова Т.В. повернулася до залу засідання 

 

    ПАКЕТ № 6 :  питання № 34-№ 36 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 34 - № 36 ( нумерація питань 

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

 

Питання №34: Про  надання  дозволу  гр. Литовченко І.А. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.     

 

 



Питання № 35: Про надання дозволу гр. Сердюкову Ю. І. на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.      

 

Питання № 36: Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Мацегоровій М.В.        

  Інформувала: 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 № 6 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 34 «Про  надання  дозволу  гр. Литовченко І.А. на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.»     

   Рішення № 35 «Про надання дозволу гр. Сердюкову Ю. І. на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною  цільового 

призначення в межах смт.Кушугум  для  передачі  у власність для  ведення  

особистого селянського  господарства.» 

   Рішення № 36 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Мацегоровій М.В.» приймаються, додається Надається 

фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Красовій І.В.           . 

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

      Проект   рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

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

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

       

 

 



 

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 37 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Красовій І.В.» приймається, 

додається 

 

СЛУХАЛИ : Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для в 

едення особистого селянського господарства  гр. Растворцеву В.С                . 

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

      Проект   рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

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

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?  

Виступили: депутат  Растворцев В.С. , 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  

№38 « Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення  

особистого селянського господарства  гр. Растворцеву В.С» у нього виникає 

 реальний конфлікт інтересів. 

         Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом   неучасті у 

голосуванні. Тому  публічно  заявив,  що  відмовляється  від  участі  у  

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного під  

№ 38 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства  гр. Растворцеву В.С.»                

        Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 1 ( депутат Растворцев В.С.) 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 38 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Растворцеву В.С.» 

приймається, додається 

  

 СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Педь В.І.               . 

  

 



 

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

      Проект   рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

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

     Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

    Рішення № 39 «. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр.Педь В.І.» приймається, додається 

 

Під час розгляду питань № 40-№ 45 депутати Растворцев В.С. та Хітрова Т.В. 

були відсутні в залі засідання 

 

ПАКЕТ № 7 :  питання № 40-№ 45 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 40 - № 45 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 40: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Чеботарь С.Д.       

 

Питання № 41: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сохряковій І.М.       

 

Питання № 42: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.      

 

Питання№43: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Ляшко А.В.   

 

Питання № 44: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Кулинському О.Б.      

 

Питання № 45: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  

 



земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алькемі О.С. 

  Інформувала: 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 № 7 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  18 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення №40 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Чеботарь С.Д.» 

   Рішення №41 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сохряковій І.М.» 

   Рішення №42 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Пєровій Н.І.» 

   Рішення №43 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Ляшко А.В.»   

   Рішення №44 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Кулинському О.Б.»      

   Рішення №45 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Алькемі О.С.» приймаються, додається 

Надається фактична нумерація. 

 

Депутати Растворцев В.С. та Хітрова Т.В. повернулися до залу засідання 

 

ПАКЕТ № 8 :  питання № 46-№ 47 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 46 - № 47 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 46: Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О 

 

Питання № 47: Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О 

  Інформував: Пономаренко В.О.-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 № 8 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 46 «Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О.» 

   Рішення № 47 «Про розірвання договору оренди  землі з ФОП Журба О.О.», 

приймаються, додається. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гр. Васильченко О.М      

  Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 48 « Про розгляд звернення гр. Васильченко О.М » приймається, 

додається 

 

Під час розгляду рішень № 49-№57 депутат Недоруєва І.Л. була відсутня в залі 

засідання. 

 

ПАКЕТ № 9 :  питання № 49-№ 57 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 49 - № 57 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 49: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В   

 

Питання № 50: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 



Питання № 51: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 52: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 53: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 54: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 55: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 56: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

 

Питання № 57: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В 

  Інформував: Пономаренко В.О.-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?  

Виступили: депутат Шкрум М.В.,селищний голова Сосуновський В.С., які  

заявили , що відповідно ст.59-1 Закону України « Про місцеве самоврядування  

в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляють,  

що при розгляді питань порядку денного №49- № 57 « Про надання дозволу на  

розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В. » у них виникає реальний  

конфлікт інтересів. 

         Врегулювання конфлікту будуть здійснюватися шляхом   неучасті у 

голосуванні. Тому  публічно  заявили,  що  відмовляються  від  участі  у  

голосуванні щодо прийняття рішень стосовно питання порядку денного під  

№ 49-№57 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.» 

              Голосуємо за пакет № 9 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  17 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 2 ( депутат Шкрум М.В., селищний голова Сосуновський 

В.С.) 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 49 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В»  

   

 



 Рішення № 50 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В»  

  Рішення № 51 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В» 

  Рішення № 52 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В» 

  Рішення № 53 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В» 

  Рішення № 54 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В.» 

  Рішення № 55 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В.» 

  Рішення № 56 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В.» 

  Рішення № 57 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Шкрум М.В.»приймаються, додається. Надається фактична нумерація. 

 

Депутат Недоруєва І.Л.повернулася до залу засідання. 

 

ПАКЕТ № 10 :  питання № 58-№ 64 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 58 - № 64 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 58: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

 

Питання № 59: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

 

Питання № 60: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.       

 

Питання № 61: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

 

Питання № 62: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

 

Питання № 63: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

 

Питання № 64: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Усенко А.А.     

Інформував: Пономаренко В.О.-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 № 10 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 58 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»      

   Рішення № 59 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»      

  Рішення № 60 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»     

  Рішення № 61 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»     

  Рішення № 61 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»     

  Рішення № 62 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А»     

  Рішення № 63 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.»     

  Рішення № 64 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Усенко А.А.», приймаються, додається. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Бугрім Н.О.    

  Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 65 « Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди 

ФОП Бугрім Н.О. » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельної ділянки  для ведення 

садівництва гр.Бабенко С.А  

  

 



 

 Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 66 « Про передачу у власність земельної ділянки  для ведення 

садівництва гр.Бабенко С.А  » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення №36 від 01.04.2021р.сьомої сесії 

восьмого скликання Кушугумської селищної ради «Про перехід права оренди 

земельної ділянки   

 Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 67 « Про внесення змін до рішення №36 від 01.04.2021р.сьомої 

сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради «Про перехід права 

оренди земельної ділянки» приймається, додається 

 

 СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  № 23 від 08.07.2020р. «Про 

надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розташування бази відпочинку 

«Домаха» в межах смт. Балабине вул. Лісова Запорізького району Запорізької 

області»        

 Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 68 « Про внесення змін до рішення  № 23 від 08.07.2020р. «Про 

надання дозволу КП «Водоканал» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розташування бази відпочинку 

«Домаха» в межах смт. Балабине вул. Лісова Запорізького району Запорізької 

області » приймається, додається 

 

ПАКЕТ № 11 :  питання № 69-№ 70 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 69 - № 70 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 69: Про проведення інвентаризації нерозподілених земель 

колективної власності сільськогосподарського призначення  реформованого 

КСП " Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 10,4га    

 

Питання № 70: Про проведення інвентаризації нерозподілених земель 

колективної власності сільськогосподарського призначення  реформованого 

КСП " Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 16,5 га   

  Інформував: Пономаренко В.О.-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 № 11 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

      За -  20 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

   Рішення № 69 «Про проведення інвентаризації нерозподілених земель 

колективної власності сільськогосподарського призначення  реформованого 

КСП " Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 10,4га»   

   

 

 

 



 

   Рішення № 70 «Про проведення інвентаризації нерозподілених земель 

колективної власності сільськогосподарського призначення  реформованого 

КСП " Кушугумське " та cкладання технічної документації  із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 16,5 га», 

приймаються, додається. Надається фактична нумерація. 

 

Депутат Карабаджак С.П. залишив зал засідання 

 

ПАКЕТ № 12 :  питання № 71-№ 75 

 

СЛУХАЛИ :Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного 

голосування за проекти рішень з питань № 71 - № 75 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 71: Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі   

 

Питання № 72: Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі «ПС Кушугум»    

 

Питання № 73: Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, що розташована по 

вул. Колгоспній, 1/28, смт. Кушугум, на яку поширюється право особистого 

сервітуту 

 

Питання № 74: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за 

межами населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02:003:0346, площею 1,2605 га 

 

Питання № 75: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за 

межами населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02: 002:1332, площею 5,1563  га 

  Інформував: Пономаренко В.О.-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 № 12 в цілому ( поіменне голосування) 

    Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

       

 

 



      За -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ: 

Рішення № 71 «Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі» 

Рішення № 72 «Про надання дозволу ПАТ «Запоріжжяобленерго» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

розташування опор повітряної лінії електропередачі «ПС Кушугум» 

Рішення № 73 «Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, що розташована по 

вул. Колгоспній, 1/28, смт. Кушугум, на яку поширюється право особистого 

сервітуту» 

Рішення № 74 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за 

межами населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02:003:0346, площею 1,2605 га» 

Рішення № 75 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Кушугумській селищній раді, яка розташована на території 

Кушугумської селищної ради, Запорізького району, Запорізької області   (за 

межами населеного пункту) для полезахисних лісових смуг та польових доріг, 

кадастровий номер 2322155600:02: 002:1332, площею 5,1563  га», 

приймаються, додається. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр.Харченку Г.П. на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності зі 

зміною цільового призначення за межами смт.Кушугум для передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

    Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 76 «Про надання дозволу гр.Харченку Г.П. на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної 

власності зі зміною цільового призначення за межами смт.Кушугум для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства» прий- 

мається, додається 

 



СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  № 66 від 01 квітня 2021р. «Про 

заміну сторони орендаря»  сьомої сесії восьмого скликання Кушугумської 

селищної ради 

     Інформував: Пономаренко В.О.-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 -  19 

      Проти –  0 

      Утрималися – 0   

      Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ:  

 Рішення № 77 «Про внесення змін до рішення  № 66 від 01 квітня 2021р. «Про 

заміну сторони орендаря»  сьомої сесії восьмого скликання Кушугумської 

селищної ради » приймається, додається 

 

Головуючий на засіданні : 

 

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

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   восьмої позачергової 

сесії?   

         Немає. 

Надійшла пропозиція засідання восьмої позачергової сесії оголосити закритим. 

            Прошу проголосувати. 

Результати голосування : 

За  -19 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

            

          Засідання восьмої позачергової сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання оголошено закритим. 

     

         Дякую всім за увагу. 

 

  Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

  

 

 

   
  



                  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


