
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                      

  
 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОГО РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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    п’ятнадцятої позачергової  сесії восьмого скликання   

                         

                                   
 

                                        
 

 

 

 

 

 

                                                                                       16 грудня 2021р. 

 

 

Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 19 депутатів, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                   



                                                                        ПЕРЕЛІК 

рішень п’ятнадцятоїї позачергової  сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання, включених до протоколу  від 16.12.2021 року 

 

   1  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» 

   2 Про прийняття до комунальної власності Кушугумської територіальної 

громади Запорізького району Запорізької області, нерухомого майна - 

мультифункціональний спортивний майданчик з футбольним полем.         

   3 Про розгляд вимоги про надання інформації Південно-східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 24.11.2021р. № 54-02/4680.   

   4 Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради від 

27.11.2020р. № 1 «Про затвердження структури та загальної 

чисельності працівників апарату Кушугумської селищної ради та її 

виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» зі змінами  

   5 Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань ,  

прийнятих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р.  

   6 

 

 Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  

01.10.2021р.  по 01.12.2021р. 

   7 

 

Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської 

селищної ради зі власності ГО «Соціальна взаємодія» в особі Хітрової 

Т.В., керівника грантового проєкту  «Волонтерський центр 

Кушугумської громади» за програмою U-LEAD з Європою та 

фінансування (Німецьке товариство міжнародного співробітництва 

GIZ).        

   8 Про  затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

на 2022 рік   

   9  Про  затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Кушугумської територіальної громади Запорізького 

району Запорізької області на 2022-2025 роки.        

  10  Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік 

  11 Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на 

території  Кушугумської селищної ради на 2022 рік  

  12 Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій 

населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2022 рік    

  13  Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, 

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



людьми на території Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області на 2022 рік 

  14 Про  Програму  соціального  захисту  пільгових   категорій 

громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області з надання інших передбачених законодавством 

України пільг на 2022рік  

  15  Про   затвердження    Програми   відшкодування    вартості    проїзду   

хворим з   хронічною    нирковою     недостатністю,   які    проживають    

на     території  Кушугумської селищної ради та отримують програмний 

гемодіаліз на 2022 рік   

  16 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. Гончаренко А.А.      

  17 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. Покровському В. М.   

  18 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. Копчику П.П.    

  19 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. Петренському С.О.      

  20 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. Живиці Г.І.    

  21 Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр.Горбатко П.М.    

  22 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у спільну 

часткову власність для будівництва і обслуговування житлового 

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

Тягнирядно А.В., гр.Тягнирядно Г.М та гр.Тягнирядно Є.О. 

  23 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Андрющенко Н.В.     



  24 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Бондарчуку М.М.    

  25 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Шандіній К.Г.  

  26 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.П       

  27 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.О.    

  28 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Півненко Н.В.        

  29 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сметані Л.А.  

  30 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Суровій Ю.В.      

  31 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99»  

  32 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим 

правом викупу СТ «АЮДАГ»   

  33 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим 

правом викупу СТ «АЮДАГ»   

  34 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим 

правом викупу СТ «АЮДАГ»      

  35 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим 

правом викупу СТ «АЮДАГ»   

  36 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим 

правом викупу СТ «АЮДАГ»   

  37  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Ткачу В.В.  

  38  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Черкасовій Т.О.  

 



  39  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Головіній О.І.     

  40 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Косачу В.В.  

  41 Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення земельної 

ділянки  та  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  для 

індивідуального садівництва гр. Лукіній А.Г.       
  42 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Македон М.В.    
  43 Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та безоплатну передачу земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

гр. Сердюковій О.В.    
  44 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гаркуші І.М.    
  45  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. Рибкіній Н.О.  

 46 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. Павуку В.В.  

 47  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. Малишеву З.Ю.    

 48 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(виробництво м’яса та м’ясних продуктів) ТОВ «ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБІНАТ»          

 49 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (розташування павільйону з літнім 

майданчиком) гр. Касілову Е.М.   

 50 Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Давтяну А.М.  

 51 Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Латуну О.В.   

 52 Про  надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Барбашовій К.А. 



 53 Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Герасімовій О.В.      

 54 Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Коріньок Р.П. 

 55 Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди земельної 

ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”. 

 56 Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди земельної 

ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”. 

 57 Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди гр. Пилипенку 

Ю.О 

 58 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 24 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області (за межами населених 

пунктів) 

 59 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 16 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області (за межами населених 

пунктів) 

 60 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 10 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області (за межами населених 

пунктів) 

 61 Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення 

розташованих на  території  Кушугумської  територіальної   громади 

Запорізького району Запорізької  області  за  межами населених 

пунктів для розташування опор повітряної лінії електропередачі 

 62 Про надання дозволу на викуп земельної ділянки кадастровий номер : 

2322155600:05:004:0716  ТОВ  «Комунальник» 
 

                                                            
 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 



 

                                                         ПРОТОКОЛ 

п’ятнадцятої позачергової сесії Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

16 грудня 2021 року                                                                       10.00 год 

 

Обрано депутатів : 26 

Зареєструвалося депутатів :20 

 

Присутні: селищний голова Сосуновський В.С., депутати Кушугумської селищної 

ради, Волик Л.А. - староста  селища Малокатеринівка,Єресько О.В.-староста 

смт.Балабине, Власов М.С.-начальник Юридичного відділу,   Бутенко Л.А.-

спеціаліст І категорії землевпорядник,  Бабко Т.С. -головний   бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності,  Харченко О.В.-перший заступник селищного 

голови, Павлюк А.В.-керуючий справами виконавчого комітету селищної ради, 

Пунько О.І.-головний спеціаліст Фінансового відділу ,Алексинська С.І.-начальник 

Фінансового відділу, Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту 

населення, Коваль Ю.В.-заступник головного лікаря КНП «Кушугумський центр 

первинної медико – санітарної допомоги».  

  

 

Селищний голова: 

         

Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію прибуло 

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

Запропонував п’ятнадцяту позачергову сесію Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання оголосити відкритою. 

Результати голосування : 

За                       - 21 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 ( приймається) 

          

П’ятнадцяту позачергову сесію Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області оголошено відритою.  

                          

                                     Звучить гімн України 

 Селищний голова : 

                              

                            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 : 

депутата Самсику Надію Михайлівну,   

депутата Апостолову Тетяну Олексіївну,      

        депутата Недоруєву Ірину Леонідівну   

 

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 15 хв., для виступів  до 5 

хв., для довідок до 3 хв., п’ятнадцяту позачергову сесію провести за 2 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 п’ятнадцятої позачергової  сесії Кушугумської селищної 

ради затверджено. 

Шановні депутати ! 

До вашого відома головний лікар Комунального некомерційного підприємства 

«Кушугумський центр первинної медико – санітарної допомоги» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» Курган Анастасія 

Петрівна звільняється з посади 30 грудня 2021року за взаємною згодою. На нашій 

сесії присутня Коваль Юлія Валеріївна, заступник головного лікаря  КНП 



«Кушугумський центр первинної медико – санітарної допомоги», пропонуємо їй 

очолити даний заклад. 

 

Виступили:  

              Коваль Юлія Валеріївна, яка відмовилася від даної пропозиції, вона не має 

бажання працювати на посаді головного лікаря  КНП «Кушугумський центр 

первинної медико – санітарної допомоги».  

 

                          Коваль Юлія Валеріївна залишила зал засідання. 

 

Селищний голова: 

 

                                             Шановні депутати ! 

Пропонується слідуючий порядок денний п’ятнадцятої позачергової сесії 

Кушугумської селищної ради восьмого скликання. 

1.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 

2.Про прийняття до комунальної власності Кушугумської територіальної громади 

Запорізького району Запорізької області, нерухомого майна - 

мультифункціональний спортивний майданчик з футбольним полем. 

     Інформує : Павлюк А.В.-керуючий справами виконавчого комітету 

3.Про розгляд вимоги про надання інформації Південно-східного міжобласного 

територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.11.2021р. 

№ 54-02/4680. 

     Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

4.Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради від 27.11.2020р.№ 

1 «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів 

ради» зі змінами 

     Інформує : Растворцев В.С.-головний спеціаліст з питань запобігання корупції  

                        відділу кадрової роботи 

5.Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань, прийня- 

тих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р. 

     Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського обліку     

                       та звітності   

6.Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної ради  з  

фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.10.2021р.  по 01.12.2021р. 

     Інформує : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського обліку     

                       та звітності   

7. Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність Кушугумської   

територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі власності ГО  

«Соціальна взаємодія» в особі Хітрової Т.В., керівника грантового проєкту   

«Волонтерський центр Кушугумської громади» за програмою U-LEAD з Європою 

та фінансування (Німецьке товариство міжнародного  співробітництва GIZ). 

     Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського обліку     

                       та звітності 



8. Про  затвердження Програми оплачуваних громадських робіт Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік     

     Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського обліку     

                       та звітності  

9. Про  затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 

2022-2025 роки.        

     Інформує: Павлюк А.В.-керуючий справами виконавчого комітету 

10.Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

на 2022 рік. 

     Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу 

11.Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу на території  

Кушугумської селищної ради на 2022 рік 

Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу 

12.Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

«Назустріч людям» на 2022 рік 

     Інформує : Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту населення 

13.Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, 

молоді, гендерного паритету і протидії торгівлі людьми на території Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області на 2022 рік 

     Інформує:  Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту населення 

14.Про Програму соціального захисту пільгових категорій громадян Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області з надання інших 

передбачених законодавством України пільг на 2022рік  

     Інформує: Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту населення 

15.Про   затвердження    Програми   відшкодування    вартості    проїзду   хворим з   

хронічною    нирковою     недостатністю,   які    проживають    на     території  

Кушугумської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз на 2022 рік   

     Інформує: Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту населення 

16.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. 

Гончаренко А.А. 

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

17.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. 

Покровському В. М.   

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

18.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. 

Копчику П.П. 

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

19.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. 

Петренському С.О.  

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

20.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. 

Живиці Г.І. 

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

21.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр.Горбатко П.М.    

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

22.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

передачу земельної ділянки у спільну часткову власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Тягнирядно А.В., гр.Тягнирядно Г.М та гр.Тягнирядно Є.О. 

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

23.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Андрющенко Н.В.  

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

24.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва  гр. Бондарчуку М.М.  

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

25.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва  гр. Шандіній К.Г. 

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

26.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Назаренку О.П.       

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

27.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Назаренку О.О. 

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

28.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва  гр. Півненко Н.В. 



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

29.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Сметані Л.А. 

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

30.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для індивідуального 

садівництва гр. Суровій Ю.В. 

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

31.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99». 

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

32.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу СТ 

«АЮДАГ». 

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

33.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу СТ 

«АЮДАГ». 

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

34.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу СТ 

«АЮДАГ». 

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

35.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу СТ 

«АЮДАГ». 

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

36.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу СТ 

«АЮДАГ». 

     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 індивідуального 

садівництва гр. Ткачу В.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 індивідуального 

садівництва гр. Черкасовій Т.О. 

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

39.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Головіній О.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. Косачу В.В. 

     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. Лукіній А.Г. 

     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. Македон М.В. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник   
43.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  гр. Сердюковій О.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 ведення особистого 

селянського господарства гр. Гаркуші І.М. 

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

45.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. Рибкіній Н.О. 

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

 46.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. Павуку В.В. 

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

47.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. Малишеву З.Ю. 

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

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (виробництво м’яса та м’ясних продуктів) 

ТОВ «ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

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

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (розташування павільйону з літнім майданчиком) гр. Касілову Е.М. 

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

50.Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки ПП Давтяну А.М. 

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

51.Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки ПП Латуну О.В. 

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

52.Про  надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки гр. Барбашовій К.А. 

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

 



 

 

53. Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки гр. Герасімовій О.В.   

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

54. Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору оренди 

земельної ділянки гр. Коріньок Р.П. 

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

55. Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди земельної ділянки Філії 

“ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”. 

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

56. Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди земельної ділянки Філії 

“ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”. 

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

57. Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди гр. Пилипенку Ю.О. 

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

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 24 опор повітряної лінії 

електропередачі на території Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області (за межами населених пунктів) 

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

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 16 опор повітряної лінії 

електропередачі на території Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області (за межами населених пунктів) 

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

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 10 опор повітряної лінії 

електропередачі на території Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області (за межами населених пунктів) 

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

61. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки 

земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення розташованих на  

території  Кушугумської  територіальної   громади Запорізького району Запорізької  

області  за  межами населених пунктів для розташування опор повітряної лінії 

електропередачі 

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

62. Про надання дозволу на викуп земельної ділянки кадастровий номер : 

2322155600:05:004:0716  ТОВ  «Комунальник» 

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

 



Пропоную затвердити запропонований порядок денний  п’ятнадцятої позачергової 

сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради за основу: 

                                     

Результати голосування   : 

За                      - 21       

Проти               - 0 

Утрималися     - 0 

Не голосували - 0 

(приймається) 

 

 Порядок денний п’ятнадцятої позачергової сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання затверджено. 

                                                  

                                Шановні депутати ! 

Вношу пропозицію розглянути питання згідно порядку денного. 

За                       - 21      

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 

(приймається) 

 

 Переходимо до розгляду питань порядку денного п’ятнадцятої позачергової 

сесії восьмого скликання. 

 

Під час розгляду першого питання депутат Сап’ян Ю.А. був відсутній в залі 

засідання 

       

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» 

     Інформувала :Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу   

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                           - 20 

Проти                    - 0 

Утрималися          - 0 

Не голосували      - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 1 «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 

 

                  Депутат Сап’ян Ю.А. повернувся до залу засідання.   

 

 



СЛУХАЛИ: «Про прийняття до комунальної власності Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області, нерухомого 

майна - мультифункціональний спортивний майданчик з футбольним полем». 

     Інформувала : Павлюк А.В.-керуючий справами вмконавчого комітету   

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 прийняття до комунальної власності Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області, нерухомого майна 

- мультифункціональний спортивний майданчик з футбольним полем» 

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : « Про розгляд вимоги про надання інформації Південно-східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 

24.11.2021р. № 54-02/4680. »       

     Інформував : Власов М.С.-начальник юридичного відділу   

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 18 

Проти                    - 1 ( Галянчук М.І.) 

Утрималися          - 2 ( Карабаджак С.П., Завгородня Я.Ю.) 

Не голосували      - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 3 «  Про розгляд вимоги про надання інформації Південно-

східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 24.11.2021р. № 54-02/4680. » приймається, додається 

 

Під час розгляду четвертого питання депутати Кривенко В.С., Касілов Е.М. були 

відсутні в залі, депутат Галянчук М.І. залишив зал засідання 

 

СЛУХАЛИ : « Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради від 

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

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» зі змінами »   

      Інформував :Растворцев В.С.-головний спеціаліст з питань запобігання корупції 

відділу кадрової роботи    

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 



За                           - 17 

Проти                    - 0 

Утрималися          -1 ( Карабаджак С.П.) 

Не голосували      - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 4 « Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради від 

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

працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» зі змінами» приймається, додається 

 

Депутати Кривенко В.С. та Касілов Е.М. повернулися до залу 

 

СЛУХАЛИ :  « Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових 

питань, прийнятих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р.»          

     Інформувала : Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та    

                               звітності   

Виступили: депутати Кривенко В.С., Растворцев В.С., Самсика Н.М., Шкрум М.В. 

Ткаченко О.А. та 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 питання 

порядку денного №5 « Про затвердження розпоряджень селищного голови 

фінансових питань , прийнятих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р.» у них 

виникає реальний конфлікт інтересів. 

Врегулювання конфлікту будуть здійснюватися шляхом їх неучасті у 

голосуванні. Тому публічно заявили, що відмовляються від участі у 

голосуванні щодо прийняття рішення стосовно питання порядку денного під 

№ 5 «Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових  питань, 

прийнятих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р.»                

         Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                           - 14 

Проти                    - 0 

Утрималися          - 0 

Не голосували      - 6 (Кривенко В.С.,Растворцев В.С., Самсика Н.М.,Ткаченко 

О.А.,Шкрум М.В.,Сосуновський В.С.) 

ВИРІШИЛИ : 

        Рішення № 5 «Про затвердження розпоряджень селищного голови з 

фінансових питань, прийнятих в період з 01.10.2021р. по  01.12.2021р.» 

приймається, додається 
 

 СЛУХАЛИ : « Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.10.2021р.  по 

01.12.2021р» 

     Інформувала : Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського 

обліку та звітності   

               Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 



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 № 6 «Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.10.2021р.  по 

01.12.2021р» »  приймається, додається 

 

                           Депутат Ганущак І.І.  залишив зал засідання            

 

СЛУХАЛИ : Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність 

Кушугумської  територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

власності ГО  «Соціальна взаємодія» в особі Хітрової Т.В., керівника грантового 

проєкту   «Волонтерський центр Кушугумської громади» за програмою U-LEAD з 

Європою та фінансування (Німецьке товариство міжнародного  співробітництва 

GIZ). 

     Інформувала : Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського  обліку та   

                              звітності  

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 7 « Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність 

Кушугумської територіальної громади в особі Кушугумської селищної ради зі 

власності ГО  «Соціальна взаємодія» в особі Хітрової Т.В., керівника грантового 

проєкту   «Волонтерський центр Кушугумської громади» за програмою U-LEAD з 

Європою та фінансування (Німецьке товариство міжнародного  співробітництва 

GIZ).» приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження Програми оплачуваних громадських робіт  

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік                          

     Інформувала :  Бабко Т.С.-головний бухгалтер відділу бухгалтерського  обліку   

                                та звітності  

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 8 « Про  затвердження Програми оплачуваних громадських робіт 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»     

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  «Про  затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області на 2022-2025 роки.»         

     Інформувала : Павлюк А.В.- керуючий справами виконавчого комітету  

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 9 «Про  затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області на 2022-2025 роки» приймається, додається 

 

                               ПАКЕТ №1  :  питання № 10-№ 11 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 10-№ 11( нумерація питань 

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

   Питання №10. «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2022 рік» 

    Питання № 11 «Про затвердження Програми раннього виявлення туберкульозу 

на території  Кушугумської селищної ради на 2022 рік.» 

     Інформувала : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу 

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення?  Ні. 

Голосуємо за пакет № 1 в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 



        Рішення № 10 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2022 рік »  

Рішення №11 «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги»  Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області на 2022 рік »  приймаються, додаються .Надається фактична 

нумерація.  
 

                  ПАКЕТ № 2  :  питання № 12-№ 15 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 12-№ 15( нумерація питань 

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

   Питання №12. «Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2022 рік» 

    Питання №13. «Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, 

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

території Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік» 

     Питання №14. «Про Програму соціального захисту пільгових категорій 

громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2022рік»  

      Питання №15. «Про   затвердження    Програми   відшкодування    вартості    

проїзду   хворим з   хронічною    нирковою     недостатністю,   які    проживають    

на     території  Кушугумської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз 

на 2022 рік»  

     Інформувала: Соболева Л.М.-начальник відділу соціального захисту населення 

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 № 12 «Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих 

категорій населення Кушугумської територіальної громади Запорізького району 

Запорізької області «Назустріч людям» на 2022 рік» 

       Рішення № 13  «Про Комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей, 

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

території Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік» 



        Рішення № 14 «Про Програму соціального захисту пільгових категорій 

громадян Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 

надання інших передбачених законодавством України пільг на 2022рік» 

Рішення № 15 «Про   затвердження    Програми   відшкодування    вартості    

проїзду   хворим з   хронічною    нирковою     недостатністю,   які    проживають    

на     території  Кушугумської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз 

на 2022 рік» приймаються, додаються .Надається фактична нумерація.  

  

                  ПАКЕТ № 3  :  питання № 16-№ 20 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 16-№ 20( нумерація питань 

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

     Питання №16. «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. Гончаренко А.А.» 

     Питання №17. «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. Покровському В. М.»  

     Питання №18. «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. Копчику П.П.» 

     Питання №19. «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. Петренському С.О.»  

     Питання №20. «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. Живиці Г.І.» 

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

Проекти   рішень  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
     Рішення №16. «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. Гончаренко А.А.» 

     Рішення №17. «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. Покровському В. М.»  

     Рішення №18. «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. Копчику П.П.» 

     Рішення №19. «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. Петренському С.О.»  

      Рішення №20. «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. Живиці Г.І.» приймаються, додаються .Надається фактична 

нумерація.  

 

СЛУХАЛИ : « Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр.Горбатко П.М. »       

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

Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

         Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 21 «  Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) гр.Горбатко П.М  » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ : «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Тягнирядно А.В., гр.Тягнирядно Г.М та гр.Тягнирядно 

Є.О. »    

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

Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

    Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 22 «   Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у спільну часткову власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Тягнирядно А.В., гр.Тягнирядно Г.М та гр.Тягнирядно 

Є.О.  » приймається, додається 

  

                       ПАКЕТ № 4  :  питання № 23-№ 30 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 23-№ 30( нумерація питань 

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

     Питання №23. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Андрющенко Н.В.»  

     Питання №24. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Бондарчуку М.М.»  

     Питання №25. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Шандіній К.Г.» 

     Питання № 26. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.П.       



    Питання № 27. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.О.» 

    Питання №28. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Півненко Н.В.» 

     Питання №29. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сметані Л.А.» 

      Питання №30. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Суровій Ю.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 пам’яток, 

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 №23. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Андрющенко Н.В.»  

   Рішення №24. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Бондарчуку М.М.»  

   Рішення №25. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Шандіній К.Г.» 

   Рішення № 26. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.П.       

   Рішення № 27. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Назаренку О.О.» 

   Рішення №28. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Півненко Н.В.» 

   Рішення №29. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сметані Л.А.» 

   Рішення №30. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 



індивідуального садівництва гр. Суровій Ю.В.» приймаються, додаються 

.Надається фактична нумерація.  

 

СЛУХАЛИ : «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99».  

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

Проект   рішення  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

Виступили: депутат Карабаджак С.П. 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 №31 

«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99 » 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 № 31 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99»                

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                           - 18 

Проти                    - 0 

Утрималися          - 0 

Не голосували      - 1  ( Карабаджак С.П.) 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 31 «  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду ПП «СКАРБ-99». 

приймається, додається 
                   

                              ПАКЕТ № 5  :  питання № 32-№ 36 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 32-№ 36 ( нумерація питань 

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

   Питання № 32. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Питання №33. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Питання № 34. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 



   Питання №35. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Питання №36. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

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

Проекти   рішень  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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 № 32. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом 

викупу СТ «АЮДАГ». 

   Рішення № 33. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Рішення № 34. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Рішення № 35. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ». 

   Рішення № 36. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в оренду з подальшим правом викупу 

СТ «АЮДАГ», приймаються, додаються .Надається фактична нумерація.  

 

                        ПАКЕТ № 6  :  питання № 37-№ 42 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 37-№ 42 ( нумерація питань 

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

   Питання № 37 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Ткачу В.В.» 

   Питання № 38 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Черкасовій Т.О.» 



   Питання № 39 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Головіній О.І.» 

   Питання № 40 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Косачу В.В.» 

   Питання №41 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки  та  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  для 

індивідуального садівництва гр. Лукіній А.Г.» 

   Питання № 42 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Македон 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 пам’яток, 

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                         - 19 

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 

індивідуального садівництва гр. Ткачу В.В.» 

     Рішення № 38 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Черкасовій Т.О.» 

     Рішення № 39 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Головіній О.І.» 

     Рішення № 40 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Косачу В.В.» 

    Рішення № 41 «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення 

земельної ділянки  та  безоплатну  передачу  земельної  ділянки  у  власність  для 

індивідуального садівництва гр. Лукіній А.Г.» 

     Рішення № 42 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Македон М.В.» приймаються, додаються 

.Надається фактична нумерація 

 

                         ПАКЕТ № 7  :  питання № 43-№ 44 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    



пакетного голосування за проекти рішень з питань №43-№ 44 ( нумерація питань 

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

   Питання №43 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  гр. Сердюковій О.В.» 

   Питання №44 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гаркуші І.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 пам’яток, 

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                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

      Рішення № 43 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  гр. Сердюковій О.В.» 

     Рішення № 44 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Гаркуші І.М.», приймаються, 

додаються .Надається фактична нумерація 

 

                           ПАКЕТ № 8  :  питання № 45-№ 47 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 45-№ 47 ( нумерація питань 

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

   Питання № 45 «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. Рибкіній Н.О.» 

   Питання №46 «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. Павуку В.В.» 

   Питання № 47 «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. Малишеву З.Ю.» 

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



Проекти   рішень  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ: 
      Рішення № 45 «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. Рибкіній Н.О.» 

     Рішення № 46 «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. Павуку В.В.» 

     Рішення № 47 «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. Малишеву З.Ю.», приймаються, додаються. Надається фактична 

нумерація. 

 

СЛУХАЛИ : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (виробництво м’яса та м’ясних продуктів) 

ТОВ «ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

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

Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 48 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (виробництво м’яса та м’ясних 



продуктів) ТОВ «ЄКАТЕРИНІВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» приймається, 

додається 
 

СЛУХАЛИ : «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (розташування павільйону з літнім майданчиком) гр. Касілову 

Е.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 пам’яток, 

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

 Виступили: депутат Касілов Е.М. 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 №49 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (розташування павільйону з літнім майданчиком) гр. Касілову Е.М » 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 № 49 «Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розташування павільйону з 

літнім майданчиком) гр. Касілову Е.М.»                 

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення 

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                           - 18 

Проти                    - 0 

Утрималися          - 0 

Не голосували      - 1 ( Касілов Е.М.) 

ВИРІШИЛИ : 

     Рішення № 49 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (розташування павільйону з літнім майданчиком) 

гр. Касілову Е.М. » приймається, додається 

    

                           ПАКЕТ № 9  :  питання № 50-№ 54 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення    

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 50-№ 54 ( нумерація питань 

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

   Питання №50 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Давтяну А.М.» 

   Питання №51 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Латуну О.В.» 



   Питання №52 «Про  надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Барбашовій К.А.» 

   Питання № 53 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Герасімовій О.В.» 

   Питання № 54 «  Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки гр. Коріньок Р.П.» 

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

 Проекти   рішень  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  

земельних відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою ( голова комісії Касілов   Е.М) 

   Головуючий :   Чи є необхідність обговорення?  Ні. 

Голосуємо за пакет №  9 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 №50 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Давтяну А.М.» 

     Рішення №51 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до договору 

оренди земельної ділянки ПП Латуну О.В.» 

     Рішення №52 «Про  надання дозволу на укладання додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки гр. Барбашовій К.А.» 

     Рішення № 53 «Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки гр. Герасімовій О.В.» 

     Рішення № 54 «  Про надання дозволу на укладання додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки гр. Коріньок Р.П.», приймаються, додаються 

.Надається фактична нумерація. 

 

                         ПАКЕТ № 10  :  питання № 55-№ 56 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення   пакетного     

голосування за проекти рішень з питань № 55-№ 56 ( нумерація питань надається 

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

   Питання №55. «Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди 

земельної ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”» 

   Питання № 56. «Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди 

земельної ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”» 

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

Проекти   рішень  розглядалися  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ: 
     Рішення № 55 «Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди 

земельної ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”» 

    Рішення № 56. «Про надання дозволу щодо розірвання договору оренди 

земельної ділянки Філії “ Салгір-1” ТОВ “ Салгір ЛТД”», приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ : «Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди гр. 

Пилипенку Ю.О.»    

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

 Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 57 «   Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди гр. 

Пилипенку Ю.О.» приймається, додається 

 

                              ПАКЕТ № 11  :  питання № 58-№ 60 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення   пакетного     

голосування за проекти рішень з питань № 58-№ 60 ( нумерація питань надається 

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

   Питання №58 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 24 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)» 

   Питання №59. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 16 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)» 

   Питання № 60. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 10 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)» 

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

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                         - 19 

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ: 
      Рішення №58 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 24 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)» 

      Рішення №59. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 16 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)» 

     Рішення № 60. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для розташування 10 опор 

повітряної лінії електропередачі на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області (за межами населених пунктів)», 

приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ : «Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової 

оцінки земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення розташованих 

на  території  Кушугумської  територіальної   громади Запорізького району 

Запорізької  області  за  межами населених пунктів для розташування опор 

повітряної лінії електропередачі.»    

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

Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

     Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 61 «Про затвердження технічних документацій з нормативної 

грошової оцінки земельних  ділянок  несільськогосподарського  призначення 

розташованих на  території  Кушугумської  територіальної   громади Запорізького 

району Запорізької  області  за  межами населених пунктів для розташування опор 

повітряної лінії електропередачі», приймається, додається 

 

  



  

  

  

    

СЛУХАЛИ : « Про надання дозволу на викуп земельної ділянки кадастровий 

номер : 2322155600:05:004:0716  ТОВ  «Комунальник».»    

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

Проект   рішення  розглядався  на  засіданні  постійної   комісії  з питань  земельних 

відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

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

      Головуючий :   Чи є необхідність обговорення? 

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 № 62 «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки кадастровий 

номер : 2322155600:05:004:0716  ТОВ  «Комунальник», приймається, додається. 

 

Головуючий : 

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

п’ятнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради, 

розглянуті. 

У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання?     

Немає. 

Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення  п’ятнадцятої 

позачергової сесії?   

Немає. 

Надійшла пропозиція засідання п’ятнадцятої позачергової сесії оголосити 

закритим. 

                    Прошу проголосувати. 

Результати голосування : 

За                        - 19 

Проти                 - 0 

Утрималися       - 0 

Не голосували   - 0 

Приймається. 

          

    Засідання  п’ятнадцятої позачергової  сесії Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання оголошено закритим. 

                      Дякую всім за увагу. 

 

 

 

Селищний голова                                                              В.С. Сосуновський 



  

  

            

  

  

 


