
 

                                                 
 

 

 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                         
    

 

 

 

 

 

                                                          ПРОТОКОЛ 

                      Перша сесія восьмого скликання   
 

                                      Друге  пленарне  засідання 
 

 

 

 

 

 

                                                                                       27 листопада 2020рік 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 21 депутат, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головували –  голова Кушугумської селищної територіальної виборчої комісії 

Коротіна О.О., селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               ПЕРЕЛІК 

рішень другого пленарного засідання першої сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання, включених до протоколу  від 27.11.2020 року 
 

                                                 

 

                                         

 

                                             ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

                                                   

 

 

12 Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Кушугумської селищної ради та її   виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради   

13 Про затвердження регламенту Кушугумської селищної ради 

14 Про створення фінансового відділу Кушугумської селищної ради, 

затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів 

щодо його державної реєстрації 

15 Про створення відділу ,,Центр  надання адміністративних послуг” 

апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, 

затвердження Положення про відділ ,, Центр надання 

адміністративних послуг” 

16 Про призначення Красова Едуарда Євгенійовича на посаду директора 

спеціалізованого комунального підприємства ,,Вічність ‘’ 

Кушугумської селищної ради 

17 Про затвердження розпорядження селищного голови від 29.10.2020р. 

за № 05к 

18 Про визначення умов оплати праці селищному голові Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Сосуновському В.С.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          ПРОТОКОЛ     

 

другого пленарного засідання першої сесії Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

                                      Друге пленарне засідання 

                                                                                    

27 листопада 2020 року                                                                       17.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів : 21 

 

               Присутні :   голова Кушугумської селищної територіальної   виборчої    

комісії Коротіна О.О., селищний голова Сосуновський В.С., депутати 

Кушугумської селищної ради, Харченко О.В.- перший заступник селищного 

голови , Єресько О.В.-староста селища Балабине, Волик Л.А- староста  селища 

Малокатеринівка, Власов М.С.-спеціаліст юрисконсульт,   

 

 Селищний голова : 

         

      Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію 

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

Запропонував друге пленарне засідання першої сесії Кушугумської селищної 

ради восьмого скликання оголосити відкритим. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

          Друге пленарне засідання першої сесії Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області оголошего відритим.  

                          

                                     Звучить гімн України 

 

Головуючий на засіданні: 

 

                                 Шановні депутати та присутні! 

Слово надається голові Кушугумської селищної територіальної виборчої 

комісії Коротіній О.О. 

                    До  Кушугумської селищної територіальної виборчої комісії 

Запорізького району Запорізької області відповідно до Постанови 

Кушугумської   селищної територіальної виборчої комісії № 41 від 

29.10.2020року ,,Про результати виборів депутатів Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області’’ надійшла заява Бурми Сергія 

Ігоровича – ПП ,,Всеукраїнське об’єднання ,,Батьківщина’’ про відмову від   

 

 



 

 

 

депутатського мандата депутата Кушугумської селищної ради  Запорізького 

району Запорізької області. Заява Бурми С.І. задовільнена ( Постанова № 74 від 

24.11.2020р. додається ).  

         Надійшла заява від Ємельянової Олени Юріївни - ПП ,, Всеукраїнське 

об’єднання Батьківщина’’ про реєстрацію її депутатом Кушугумської селищної 

ради. Кушугумською селищною  територіальною виборчою комісією 

Запорізького району Запорізької області Ємельянова Олена Юріївна 

зареєстрована депутатом Кушугумської селищної ради ( Постанова № 75 від 

24.11.2020 року додається ). 

 

Селищний голова: 

 

Пропонується проект рішення.Чи будуть зауваження , чи пропозиції щодо 

даного проекту? Нема. 

Хто за дане рішення, прошу голосувати : 

За    - 22 

Проти    - 0 

Утримався  - 0 

Протокольне рішення №  1 прийняте. 

 

 Селищний голова : 

                                           Шановні депутати ! 

Вітаємо нашу колегу Олену Юріївну   з набранням статусу депутата 

Кушугумської селищної ради. 

            

        На першому пленарному засіданні для підрахунку голосів ми обрали 

лічильну  комісію у складі:                    

 

Растворцева Владислава Станіславовича, депутата ( висунутого Запорізькою 

обласною організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’ ) 

Курган Анастасії Петрівни, депутата (висунутого Запорізькою  обласною 

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

Апостолової Тетяни Олексіївни, депутата  (висунутого Запорізькою  обласною 

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

 

В зв’язку з тим, що депутати Апостолова Т.О. та Растворцев В.С. відсутні, є 

пропозиція здійснити їхню заміну та ввести до складу лічильної комісії : 

Самсику Надію Михайлівну, депутата ( висунутого Запорізькою обласною 

організацією Політичної партії ,,Слуга народу’’) та  

Приходченко Ольгу Іванівну, депутата ( висунутого Запорізькою обласною 

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

 

Є зауваження, пропозиції? 

Немає. 

Немає. 

    

 



 

 Результати голосування в цілому : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

       Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М.,Курган А.П. та Приходченко О.І.  

 

Для роботи необхідно затвердити регламент роботи засідання сесії. 

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

1 хв., для довідок до 3 хв., друге пленарне засідання першої сесії провести за 2 

години. 

 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

Результати голосування : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

(приймається) 

       

 Регламент роботи другого пленарного засідання першої сесії Кушугумської 

селищної ради затверджено. 

                                           

                               Шановні  депутати ! 

Надійшла заява від депутата Кушугумської селищної ради Гамаюнової В.М. 

про включення до порядку денного найближчого пленарного засідання 

Кушугумської селищної ради проект рішення ,,Про положення про помічника-

консультанта депутата Кушугумської селищної ради та опису посвідчення 

помічника-консультанта депутата Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області’’ 

           Слово надається Гамаюновій В.М., яка звернулася до депутатів 

Кушугумської селищної ради з проханням  підтримати її пропозицію. 

           Від депутата селищної ради Самсики Н.М. надійшла пропозиція   

передати постійним комісіям даний проект рішення   на доопрацювання. 

Виступили : депутати селищної ради  Грибова Н.В.,Галянчук М.І. 

Голосуємо за кожну пропозицію окремо. 

 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Гамаюнової В.М. 

Результати голосування в цілому: 

За - 2 

Проти - 13 

Утримались- 7 

 



 

 

Не голосували - 0 

( не приймається) 

 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Самсики Н.М. 

Результати голосування в цілому: 

За - 18 

Проти - 1 

Утримались- 3 

Не голосували- 0 

( не приймається) 

 

ВИРІШИЛИ : 
Результати поіменного голосування в цілому : 

За-  19 

Проти –  2 ( Гамаюнова В.М.,Галянчук М.І.) 

Утрималися – 1 ( Виноградов М.М., ) 

Не голосували : 0 

 

 Отже, проект рішення ,, Про положення про помічника-консультанта депутата 

Кушугумської селищної ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області’’направити постійним комісіям на доопрацювання та надання 

рекомендацій. 

 

Головуючий на засіданні: 

 

Пропонується слідуючий порядок денний другого пленарного засідання першої 

сесії Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

 

12/ 1. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Кушугумської селищної ради та її   виконавчого комітету, 
інших виконавчих органів ради       
Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

13/2.Про затвердження регламенту Кушугумської селищної ради 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

14/3.Про створення фінансового відділу Кушугумської селищної ради, 

затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його 

державної реєстрації 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

15/4. Про створення відділу ,,Центр  надання адміністративних послуг” апарату 

виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, затвердження Положення 

про відділ ,, Центр надання адміністративних послуг”  

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

16/5.Про призначення Красова Едуарда Євгенійовича на посаду директора 

спеціалізованого комунального підприємства ,,Вічність’’ Кушугумської 

селищної ради 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

 



 

17/6.Про затвердження розпорядження селищного голови від 29.10.2020р.  

за № 05к. 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

18/7.Про визначення умов оплати праці селищному голові Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С. 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова 

 

Хто за даний порядок денний, прошу голосувати. 

 

Голосування : 

Результати голосування в цілому : 

За        - 22 

Проти   - 0 

Утрималися -0 

Не голосували – 0 

( приймається) 

 

Селищний голова :  

     Черга денна другого пленарного  засідання першої сесії  Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання прийнята. 

 

Головуючий на засіданні: 

    Переходимо до розгляду питань порядку денного другого пленарного 

засідання першої сесії восьмого скликання. 

 

2.СЛУХАЛИ :   Про затвердження структури та загальної чисельності 

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її   виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради     

 Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

              Обговорення структури апарату Кушугумської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради 

             Надійшла пропозиція від депутата Кушугумської селищної ради 

Гамаюнової В.М. про внесення в структуру,,Відділ освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту’’ставку бібліотекаря. 

           Виступили : депутати селищної ради Діденко О.І.,Галянчук М.І, староста 

Волик Л.А. 

Голосування  за пропозицію, яка надійшла від Гамаюнової В.М. 

Результати голосування в цілому: 

За - 2 

Проти - 17 

Утримались- 3  

Не голосували - 0 

( не приймається) 

ВИРІШИЛИ : 
Результати поіменного голосування в цілому : 

За - 20 

Проти –0 

 

 



 

Утрималися  - 2 ( Виноградов М.М., Гамаюнова В.М.) 

Не голосували - 0 

Рішення № 1 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

3.СЛУХАЛИ : ,, Про затвердження регламенту Кушугумської селищної ради 

Інформує : Сосуновський В.С.,селищний голова’’  

        Обговорення регламенту Кушугумської селищної ради депутатами 

селищної ради.                                        

ВИРІШИЛИ : 
Результати поіменного голосування в цілому : 

За -19 

Проти –1 ( Галянчук М.І.) 

Утрималися – 2 ( Гамаюнова В.М.,  Виноградов М.М.) 

Не голосували - 0 

Рішення № 2 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

4.СЛУХАЛИ:  ,, Про створення фінансового відділу Кушугумської селищної 

ради, затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо 

його державної реєстрації’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 
Результати поіменного голосування в цілому : 

За - 22 

Проти – 0 

Утрималися - 0 

Не голосували - 0 

Рішення № 3 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

5.СЛУХАЛИ: ,,Про створення відділу ,,Центр  надання адміністративних 

послуг” апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, 

затвердження Положення про відділ ,, Центр надання адміністративних послуг”   

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За - 22 

Проти – 0 

Утрималися – 0 

Не голосували - 0 

Рішення № 4 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

6.СЛУХАЛИ: ,, Про призначення Красова Едуарда Євгенійовича на посаду 

директора спеціалізованого комунального підприємства ,,Вічність’’ 

Кушугумської селищної ради ’’  

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

 



 

 

 

ВИРІШИЛИ : 

Результати поіменного голосування в цілому : 

За - 20 

Проти –0   

Утрималися – 2 (Виноградов М.М., Гамаюнова В.М. ) 

Не голосували - 0 

Рішення № 5 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

7.СЛУХАЛИ: ,,Про затвердження розпорядження селищного голови  від 

29.10.2020р. за № 05к’’ 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

ВИРІШИЛИ : 
Результати поіменного голосування в цілому : 

За -  22 

Проти –  0 

Утрималися – 0   

Не голосували - 0 

Рішення № 6 прийняте, додається. Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

8.СЛУХАЛИ: ,,Про визначення умов оплати праці селищному голові 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

Сосуновському В.С. 

Інформує: Сосуновський В.С.-селищний голова 

          

    Виступили :  селищний голова Сосуновський В.С., який  заявив, що 

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

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

питання порядку денного під № 7,, Про визначення умов оплати праці 

селищному  голові Кушугумської селищної  ради Запорізького району 

Запорізької області Сосуновському В.С. ’’ виникає реальний конфлікт 

інтересів. Врегулювання конфлікту буде здійснюватися шляхом неучасті у 

голосуванні. Тому публічно заявляє, що відмовляється від участі у голосуванні 

щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного під № 7 ,, Про 

визначення умов оплати праці селищному голові Кушугумської селищної  ради 

Запорізького району Запорізької області Сосуновському В.С.’’ 

ВИРІШИЛИ: 
Результати поіменного голосування в цілому: 

За - 19 

Проти - 0 

Утримались - 2 ( Виноградов М.М., Гамаюнова В.М..) 

Не голосували - 1 (Сосуновський В.С. 

Рішення № 7 прийняте (додається). Відповідна картка поіменного 

голосування додається. 

 

  



 

 

Головуючий на засіданні : 

 

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

другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання Кушугумської 

селищної ради, розглянуті. 

 

    У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання ? 

    Немає. 

 

    Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення другого пленарного   

засідання . 

    Немає. 

 

     Тоді, на цьому пропоную оголосити друге пленарне засідання першої сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання закритим. 

Хто за дану пропозицію , прошу голосувати. 

Результати голосування в цілому 

За  - 22 

Проти   - 0 

Утрималися  - 0 

Не голосували – 0 

Приймається. 

 

Друге  пленарне засідання першої сесії Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголошено закритим. 

Дякую всім за увагу. 

 

   
 

 

 

 Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський 

 

  

 

 

   

 

 
  

                  
 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

  


