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Всього обрано депутатів : 26 

Зареєструвалися на засіданні : 20 депутатів, 1 селищний голова 
  

 

 

 

 

 

 

Головував –  селищний голова Сосуновський В.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

                                                                   



                                                                        ПЕРЕЛІК 

рішень тринадцятої  сесії  Кушугумської селищної ради 

восьмого скликання, включених до протоколу  від 13.10.2021 року 

 

   1 Про   підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради до 

2021-2022 навчального року 

   2 Звіт про виконання бюджету селищної ради  за 9 місяців 2021 року.               

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

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік     

   4 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 7 «Про 

затвердження на посаду старости селища Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області» 

   5 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 6 «Про 

затвердження на посаду старости селища Балабине Запорізького 

району Запорізької області»      

   6 

 

Про утворення старостинських округів на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про старосту 

   7 

 

Про старост старостинських округів Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

   8 Про припинення Комунального підприємства «Центр надання послуг» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації.    

   9 Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації.    

  10 Про списання нерухомого майна комунальної власності Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

розбирання та демонтажу  

  11 Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області    

  12 Про надання  згоди  ТОВ  «Кушугумський медичний центр»  на 

укладання договору оренди майна, яке  є об’єктом комунальної 

власності Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області        

  13 Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 

  14 Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань ,  

прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р.  

  15 Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  

01.09.2021р.  по 01.10.2021р.  



  16  Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ «Служба у 

справах дітей» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області   

  17 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 

  18 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Безнощенку С.В. 

  19 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І.     

  20 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Макаренкову Д.С.     

  21 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко В.Г.    

  22 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко О.О.  

  23 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Петренському С.В.    

  24 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пономаренку І.В.  

  25 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Тарасенко Л.В. 

  26  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чабановій Д.О.     

  27 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Рябошлик О.В.  

  28 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Дерибас С.В.      

  29 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Пічугіній А.В. 

  30 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Сидоренко О.А.    

  31  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Черченко Ф.П. 

  32 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Пащенко Г.В. 

  33 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. Степченко А.Д. 

  34 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. Тарасенко Л.М. 

  35 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. Шевченку В.Ф. 

  36 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. Шнурову Д.І. 

  37  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. Шустовій О.Ю. 

  38  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. Нежурі С.О.  



  39  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. 

Кишці М.М. та Кравченко А.О. 

  40  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для 

подальшої передачі в оренду гр. Горбатюку М.К. та гр.Івановій М.М. 

  41 Про надання дозволу на право користування місцем для розміщення  

тимчасової споруди ТОВ «СТАНДАРТ-2010».       

  42  Про   надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  для  передачі  у  користування  на     

умовах оренди  для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та   споруд  підприємств   переробної   та   іншої   

промисловості гр.   Духопел Т.Г. 

  43 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Мойсеєнко В.М.  

  44 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум 

М.В.   

  45 Про передачу СТ “КАІР” в оренду земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі.   

 46 Про заміну орендодавця.  

 47 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер  

2322155600:02:002:1332,  на яку поширюється право особистого 

сервітуту    

 48 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:02:003:0346, на яку поширюється право особистого 

сервітуту  

 49 Про внесення змін до рішення № 66 від 06.08.2021р. «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості Товариству з обмеженою відповідальністю 

Виробничому підприємству «Дніпрохім»  

 50 Про затвердження проекту землеустрою зміни цільового призначення 

земельної ділянки  

 51 Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки 

ПІІ «ТРИУМФ, ПЛЮС»    

 52 Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю. 

 53 Про розгляд звернення гр.Пустоваренка С.О. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд 

 54      Про розгляд звернення гр.Рибного Д.В. про надання дозволу на           

з    розробку   проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

     будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських   

  будівель та споруд 

 55 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Огородник А.Е. 

 56 Про розгляд звернення гр.Черниша А.В.  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення 

особистого селянського господарства 

 57   Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва і      

  обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум М.В. 

 58 Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для погодження меж гр. Гончарову В.В.  

 59 Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Гриню О.Є. 

 60 Про  передачу у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Онанко Ю.Ю. 

 61 Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТОВ 

«КОМБІКРУП»   

 62 Про розгляд звернень членів садових товариств 

 63 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення стадіону 

 64 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти для розміщення об'єкта нерухомості (дитячий 

садок) 

 65 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

 66 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства Сороченко 

В.В.   

 67 Про розгляд звернення гр.Костенко В.С. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства   

 68 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 



безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Корінєвій М.В. 

 69 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Корінєву А.Ю. 

 70 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Каліновській М.В. 

 71 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства Фтоян Г.М. 

 72 Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового  призначення земельної   ділянки  для безоплатної передачі   

у власність для ведення особистого селянського господарства 

Сердюковій О.В.  

 73     Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                               

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських 

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

 74 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №1 

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.                  

 75 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №2   

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.                  

 76 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №3   

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.                  

 77 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №4   

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.                  

 78  Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки 

ТОВ «Комунальник»  . 

 79 Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, смт. Кушугум, вул. Центральна, 192 

 80 Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

 81 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  від 01.04.2021 № 15 « Про 

врегулювання питань оренди нерухомого майна Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» 

 82 Про надання   згоди    комунальному  закладу  загальної    середньої    

освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»  Кушугумської  селищної  

ради Запорізького району Запорізької області» на передачу в оренду 

нерухомого майна 



 83 Про надання згоди комунальному закладу загальної середньої освіти « 

Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області » на укладання договору щодо 

забезпечення алтернативного джерела енергії 

 84 Про внесення змін та доповнень до Програми соціально – економічного 
та культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 
роки 

 85 Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Малокатеринівська гімназія «Мрія» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

 86 Про внесення змін до  статуту Комунального закладу дошкільної освіти 

«Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

 87 Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Теремок» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області 
 

                                                            
 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ПРОТОКОЛ 

тринадцятої сесії Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області  восьмого скликання 

                                                      

13 жовтня 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, Алексинська 

С.І.-начальник Фінансового відділу,  Пономаренко В.О.-спеціаліст І категорії 

землевпорядник, Калниш В.В.-начальник  відділу освіти, культури, молоді та 

спорту, Бутиріна Л.Г.-спеціаліст бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

звітності,  Харченко О.В.-перший заступник селищного голови, Тарасенко І.О.-

начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту, Павлюк А.В.-керуючий 

справами виконавчого комітету селищної ради, Звєрєв Г.В. - начальник відділу 

Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Запорізького районного 

управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області, мешканці вулиці 

Соборної,  Майстро Д.М.-депутат Запорізької обласної ради,     

 

Селищний голова: 

         

Шановні депутати ! Згідно з даними попередньої реєстрації на сесію прибуло 

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

Запропонував тринадцяту сесію Кушугумської селищної ради восьмого 

скликання оголосити відкритою. 

Результати голосування : 

За                       - 21 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 ( приймається) 

          

Тринадцяту сесію Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області оголошено відритою.  

                          

                                     Звучить гімн України 

 Головуючий на засіданні: 

                                  (    Ведеться відео та фотозйомка ) 

1. Розгляд  ситуації, яка склалася  в Кушугумському центрі ПМСД. 

 

Виступили : Сосуновський В.С.-селищний голова, Курган А.П.-директор 

Кушугумського центру ПМСД, директор медичного центра «Добромед», Майстро 

Д.М.-депутат Запорізької обласної ради, Гамаюнова В.М.-депутат Кушугумської 

селищної ради, Волик Л.А.-староста смт.Малокатеринівка, Діденко О.І.-депутат 

Кушугумської селищної ради. 

                           



 2. Розгляд ситуації, яка склалалася стосовно розташування контейнера для 

збирання побутових відходів біля прилеглих будинків по вул.Соборній. 

 

Виступили: Сосуновський В.С., Журба Олена Олексіївна-мешканка вул.Соборної, 

Ткаченко О.А.-депутат Кушугумської селищної ради, Звєрєв Г.В.  - начальник 

відділу Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Запорізького 

районного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. 

Вирішили:  

1.Дане питання щодо розташування контейнера для збирання  побутових   

відходів біля прилеглих будинків по вул. Соборній направити на розгляд комісії.       

Результати голосування : 

За          - 21 

Проти   - 0 

Утрималися     - 0 

Не голосували – 0 ( приймається) 

                              

                            Шановні депутати та присутні! 

Для підрахунку голосів при  прийнятті рішень необхідно   обрати лічильну  

комісію у складі 3 чоловік. 

         

По кількісному складу немає заперечень?  Немає.  Приймається. 

 

Результати голосування : 

За                       - 21 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 

Кількісний склад лічильної комісії затверджено. 

                

Персонально : 

Самсику Надію Михайлівну, депутата (висунутого Запорізькою обласною 

організацією   Політичної партії ,,Слуга народу’’) 

Апостолову Тетяну Олексіївну, депутата (висунутого Запорізькою  обласною 

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

Недоруєву Ірину Леонідівну, депутата  (висунутого Запорізькою  обласною 

організацією Політичної партії ,,Європейська солідарність’’). 

 

Є зауваження, пропозиції?  Немає. 

  

Результати голосування   : 

За                      - 21 

Проти               - 0 

Утрималися     - 0 

Не голосували - 0 

(приймається) 

 

Отже, персональний склад лічильної комісії затверджено з кандидатурами 

Самсики Н.М., Апостолової Т.О. та Недоруєвої І.Л.  



 

Лічильна комісія  приступила до роботи. 

 

Для роботи необхідно затвердити регламент роботи засідання сесії. 

Пропонується надати для виступу по питаннях –   до 15 хв., для виступів  до 5 

хв., для довідок до 3 хв., тринадцяту сесію провести за 2,5 години без перерви. 

Чи будуть ще якісь пропозиції? 

Немає.  

 

Прошу голосувати за запропонований регламент роботи. 

 

Результати голосування : 

За                      - 21 

Проти               - 0 

Утрималися     - 0 

Не голосували - 0 

(приймається) 

       

Регламент роботи тринадцятої сесії Кушугумської селищної ради затверджено. 

Шановні депутати ! 

  

Пропонується слідуючий порядок денний тринадцятої сесії Кушугумської 

селищної ради восьмого скликання. 

1.Про   підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради до 2021-

2022 навчального року 

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

2.Звіт про виконання бюджету селищної ради  за 9 місяців 2021 року.               

Інформує: Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу      

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

Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік      

Інформує : Алексинська С.І.-начальник Фінансового відділу 

4.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області від 18.11.2020р. № 7 «Про затвердження на посаду 

старости селища Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області»   

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

5.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області від 18.11.2020р. № 6 «Про затвердження на посаду 

старости селища Балабине Запорізького району Запорізької області»        

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

6. Про утворення старостинських округів на території Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області та затвердження Положення про 

старосту  

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

7.Про старост старостинських округів Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 



8.Про припинення Комунального підприємства «Центр надання послуг» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

ліквідації.         

Інформує : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

9. Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна охорона» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

ліквідації. 

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

10. Про списання нерухомого майна комунальної власності Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом розбирання та 

демонтажу   

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

11.Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області     

Інформує : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

12.Про надання  згоди  ТОВ  «Кушугумський медичний центр»  на укладання 

договору оренди майна, яке  є об’єктом комунальної власності Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області             

Інформує : Власов М.С.-начальнк юридичного відділу 

13. Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області      

Інформує :Ємельянова О.Ю.-директор  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

14. Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових питань, 

прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р.    

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

та   звітності 

15.Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.09.2021р.  по 01.10.2021р     

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

та    звітності     

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ «Служба у 

справах дітей» Кушугумської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області     

Інформує : Тарасенко І.О.-начальник відділу «Служба у справах дітей»   

17. 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 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Безнощенку С.В.  

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

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І.           

 



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

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Макаренкову Д.С.             

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

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пащенко В.Г        

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

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пащенко О.О.        

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

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Петренському С.В.        

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

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Пономаренку І.В.        

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

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Тарасенко Л.В       

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

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Чабановій Д.О.             

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

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та безоплатну 

передачу земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

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

Рябошлик О.В.   

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

28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Дерибас С.В.               

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

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пічугіній А.В. 

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



30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Сидоренко О.А.            

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

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Черченко Ф.П.          

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

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пащенко Г.В.          

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

33. 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. Степченко А.Д.      

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

34. 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. Тарасенко Л.М.       

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

35. 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. Шевченку В.Ф.          

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

36. 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. Шнурову Д.І.         

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

37. 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. Шустовій О.Ю.           

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



38.  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. Нежурі С.О.    

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

39. 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. Кишці М.М. та Кравченко А.О.                    

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

40. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для подальшої 

передачі в оренду гр. Горбатюку М.К. та гр.Івановій М.М.           

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

41. Про надання дозволу на право користування місцем для розміщення  

тимчасової споруди ТОВ «СТАНДАРТ-2010».         

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

42.  Про   надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення  земельної  ділянки  для  передачі  у  користування  на     умовах оренди  

для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та   

споруд  підприємств   переробної   та   іншої   промисловості гр.   Духопел Т.Г.       

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

43. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Мойсеєнко 

В.М.             

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

44. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум 

М.В.               

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

45. Про передачу СТ “КАІР” в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі.           

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

46. Про заміну орендодавця.      

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

47. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, кадастровий номер  2322155600:02:002:1332,  на 

яку поширюється право особистого сервітуту         

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

48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, кадастровий номер 2322155600:02:003:0346, на яку 

поширюється право особистого сервітуту   

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

49.Про внесення змін до рішення № 66 від 06.08.2021р. «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості Товариству з обмеженою 

відповідальністю Виробничому підприємству «Дніпрохім»   



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

50.Про затвердження проекту землеустрою зміни цільового призначення 

земельної ділянки    

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

51.Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної ділянки ПІІ 

«ТРИУМФ, ПЛЮС»            

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

52.Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю.  

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

53.Про розгляд звернення гр.Пустоваренка С.О. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

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

54.Про розгляд звернення гр.Рибного Д.В. про надання дозволу на розробку      

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських  будівель та споруд 

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

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Огородник А.Е. 

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

56. Про розгляд звернення гр.Черниша А.В.  про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

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

57.Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва і   

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум М.В. 

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

58.Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

погодження меж гр. Гончарову В.В. 

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

59. Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Гриню О.Є.     

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

60.Про  передачу у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) гр. Онанко Ю.Ю.    

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

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТОВ «КОМБІКРУП»   

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

62. Про розгляд звернень членів садових товариств 

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



63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення стадіону 

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

64.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти для розміщення об'єкта нерухомості (дитячий садок) 

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

65.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

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

66.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства Сороченко В.В.  

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

67.Про розгляд звернення гр. Костенко В.С. про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства   

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

68.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для безоплатної 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Корінєвій 

М.В. 

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

69.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для безоплатної 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Корінєву 

А.Ю. 

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

70.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для безоплатної 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Каліновській М.В. 

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

71.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для безоплатної 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства Фтоян Г.М. 

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

72. Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового  призначення земельної   ділянки  для безоплатної передачі   у власність 

для ведення особистого селянського господарства Сердюковій О.В.  

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

73.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                               

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  споруд 

(присадибна ділянка) гр.Чайці О.С. 

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

74.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №1 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.  



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

75.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №2 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я. 

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

76.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №3  ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.  

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

77.Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №4 ФОП 

Дерев’янкіну  Д. Я.                                                   

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

78.Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної ділянки ТОВ 

«Комунальник»   

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

79.Про припинення договору оренди нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт. 

Кушугум, вул. Центральна, 192 

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

80.Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

Інформує : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

81.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області  від 01.04.2021 № 15 « Про врегулювання питань оренди 

нерухомого майна Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області» 

Інформує :  Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

82.Про надання   згоди    комунальному  закладу  загальної    середньої    освіти 

«Кушугумська гімназія «Інтелект»  Кушугумської  селищної  ради Запорізького 

району Запорізької області» на передачу в оренду нерухомого майна 

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

83.Про надання згоди комунальному закладу загальної середньої освіти « 

Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області » на укладання договору щодо забезпечення 

алтернативного джерела енергії 

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

        84. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально – економічного та 

культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 роки 

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

        85. Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу загальної 

середньої освіти «Малокатеринівська гімназія «Мрія» Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області 

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

          86.Про внесення змін до  статуту Комунального закладу дошкільної освіти 

«Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

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

          87.Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Теремок» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

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



 

Пропоную затвердити запропонований порядок денний  тринадцятої сесії восьмого 

скликання Кушугумської селищної ради за основу: 

                                     

Результати голосування   : 

За                     - 21       

Проти              - 0 

Утрималися    - 0 

Не голосували - 0 

(приймається) 

 

 Порядок денний тринадцятої 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 тринадцятої сесії восьмого 

скликання. 

 

СЛУХАЛИ :  Про   підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради 

до 2021-2022 навчального року 

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

спорту 

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 № 1 «Про   підготовку освітніх закладів Кушугумської селищної ради 

до 2021-2022 навчального року » приймається, додається 

 

                             ПАКЕТ №1  :  питання № 2-№ 3 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 2-№ 3 ( нумерація питань 

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

 



Питання №2: Звіт про виконання бюджету селищної ради  за 9 місяців 2021 

року.               

 

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

«Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 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                          - 21  

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 
Рішення №2 Звіт про виконання бюджету селищної ради  за 9 місяців 2021 

року.               

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

«Про бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

приймаються, додаються .Надається фактична нумерація.  
 

Депутат Петренко Сергій Леонідович  залишив зал засідання                                             

 

                          ПАКЕТ № 2 :  питання № 4-№ 7 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 4-№ 7 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 4.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 7 «Про затвердження 

на посаду старости селища Малокатеринівка Запорізького району Запорізької 

області»   

  

Питання № 5.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 6 «Про затвердження 

на посаду старости селища Балабине Запорізького району Запорізької області»        

 

Питання № 6. Про утворення старостинських округів на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про старосту  

  

Питання № 7.Про старост старостинських округів Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області  

        Інформував : Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

Головуючий :   Чи є необхідність обговорення?  Ні. 

Голосуємо за пакет № 2 в цілому ( поіменне голосування) 



Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

      

За                          - 20  

Проти                   - 0    

Утрималися         - 0   

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 
Рішення № 4 Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 7 «Про затвердження 

на посаду старости селища Малокатеринівка Запорізького району Запорізької 

області»   

Рішення № 5  Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області від 18.11.2020р. № 6 «Про затвердження 

на посаду старости селища Балабине Запорізького району Запорізької області»        

Рішення № 6 Про утворення старостинських округів на території 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Положення про старосту  

Рішення № 7 Про старост старостинських округів Кушугумської селищної 

ради Запорізького району Запорізької області  приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 
 

СЛУХАЛИ:  Про припинення Комунального підприємства «Центр надання 

послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації.         

Інформував: Власов М.С.-начальник юридичного відділу 

Головуючий :  Чи є необхідність обговорення?  Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                           - 20 

Проти                    - 0 

Утрималися          - 0 

Не голосували      - 0 

ВИРІШИЛИ : 
Рішення № 8 «Про припинення Комунального підприємства «Центр надання 

послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації  » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ: Про припинення Комунальної установи «Місцева пожежна 

охорона» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації.     .   

Інформував : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 



За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 1 ( депутат Гамаюнова В.М.) 

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 9 «Про припинення Комунального підприємства «Центр надання 

послуг» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, 

шляхом ліквідації» приймається, додається.  

 

СЛУХАЛИ: Про списання нерухомого майна комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

розбирання та демонтажу   

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 10 «Про списання нерухомого майна комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області шляхом 

розбирання та демонтажу  » приймається, додається.   

 

СЛУХАЛИ:  Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області     

Інформував : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 11 «Про  вчинення нотаріальних дій на території Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання  згоди  ТОВ  «Кушугумський медичний центр»  на 

укладання договору оренди майна, яке  є об’єктом комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області             

Інформував : Власов М.С.-начальних юридичного відділу 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

        Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 



                    ( результати поіменного голосування додаються) 

 

За                         - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 12 « Про надання  згоди  ТОВ  «Кушугумський медичний центр»на 

укладання договору оренди майна, яке  є об’єктом комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області»           

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження нової редакції статуту Комунальної установи 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області      

Інформувала: Ємельянова О.Ю.-директор  КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Головуючий: Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

 

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 13 « Про затвердження нової редакції статуту Комунальної 

установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження розпоряджень селищного голови з фінансових 

питань , прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р. 

Інформувала :  Бутиріна Л.Г.-спеціаліст 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 №14 « Про затвердження розпоряджень селищного 

голови фінансових питань , прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р.» 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 

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

прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р.»                

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 ( депутати Кривенко В.С.,Растворцев В.С., Самсика Н.М.,   

Шкрум М.В.,Ткаченко О.А. та селищний голова Сосуновський В.С.) 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 14 «Про затвердження розпоряджень селищного голови з 

фінансових питань, прийнятих в період з 01.09.2021р. по  01.10.2021р.» 

приймається, додається 
  
СЛУХАЛИ: . Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської 

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

01.10.2021р.        

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

                             обліку та звітності     

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються)   

 

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 15 « Про затвердження рішень виконавчого комітету 

Кушугумської селищної ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  

01.09.2021р.  по 01.10.2021р. » приймається, додається 

 СЛУХАЛИ:  Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ 

«Служба у  

справах дітей» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької  

області     

Інформувала : Тарасенко І.О.-начальник відділу «Служба у справах дітей»      

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       - 20 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 16 «Про внесення змін та доповнень до Положення про   Відділ 

«Служба у справах дітей» Кушугумської селищної ради Запорізького району  

Запорізької області» приймається, додається 

 СЛУХАЛИ:    Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради 

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



працівників апарату Кушугумської селищної ради та її виконавчого комітету, 

інших виконавчих органів ради» зі змінами  

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

корупції відділу кадрової роботи 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 17 «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 » приймається, додається.   

  

                 ПАКЕТ № 3 :  питання № 18-№ 25 
 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 18-№ 25 ( нумерація питань 

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

 

Питання №18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Безнощенку С.В.  

         

Питання №19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І.           

         

Питання № 20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Макаренкову Д.С.             

         

Питання № 21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко В.Г        

  

Питання № 22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко О.О.        

         



Питання № 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Петренському С.В.        

         

Питання № 24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пономаренку І.В.        

      

Питання № 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Тарасенко Л.В       

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

Проекти  рішень розглядалися на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення?  

Виступили: 

- Ганущак І.І., депутат селищної ради, який заявив , що відповідно ст.59-1 

ЗаконуУкраїни « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону 

України«Про запобігання корупції» повідомляє, що при розгляді питання порядку 

денного №19 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І. »,  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 

№ 19 

«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Ганущаку І.І.  », 

Головуючий: 

Голосуємо за рішення № 19 в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       -19 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0   

Не голосували  - 1 ( депутат Ганущак І.І.) 

Голосуємо за пакет № 3 (рішення №18, рішення № 20,рішення № 21, рішення 

№22, рішення № 23, рішення № 24, рішення № 25 ) ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       - 20 

Проти                -  0 

Утрималися      - 0   

Не голосували  - 0 

ВИРІШИЛИ:  



Рішення №18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Безнощенку С.В.  

Рішення №19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Ганущаку І.І.           

Рішення № 20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Макаренкову Д.С.             

Рішення № 21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко В.Г        

 Рішення № 22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пащенко О.О.        

Рішення № 23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Петренському С.В.        

Рішення № 24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Пономаренку І.В.        

Рішення № 25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Тарасенко Л.В,      приймаються, 

додаються. Надається фактична нумерація. 

 

                          ПАКЕТ № 4 :  питання № 26-№ 27 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 26 - № 27  ( нумерація питань 

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

 

Питання № 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Чабановій Д.О.             

       

Питання № 27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Рябошлик О.В.   

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

Проекти  рішень розглядалися на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин,  планування території будівництва,архітектури,охорони памяток, 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення?Ні. 

Голосуємо за пакет № 4 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 № 26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Чабановій Д.О.             

Рішення № 27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Рябошлик О.В. ,приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

                          ПАКЕТ № 5 :  питання № 28-№ 38 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 28 - № 38 ( нумерація питань 

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

 

Питання № 28. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Дерибас С.В.               

         

Питання № 29. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пічугіній А.В. 

              

Питання № 30. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Сидоренко О.А.            

           

Питання № 31. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Черченко Ф.П.          

         

Питання № 32. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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



безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пащенко Г.В.          

          

Питання № 33. 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. Степченко А.Д.      

         

Питання № 34. 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. Тарасенко Л.М.       

         

Питання № 35. 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. Шевченку В.Ф.          

         

Питання № 36. 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. Шнурову Д.І.         

         

Питання № 37. 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. Шустовій О.Ю.           

        

Питання № 38.  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. Нежурі С.О.    

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

Проекти  рішень розглядалися на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони 

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                      - 20 

Проти               - 0 

Утрималися     - 0  

Не голосували - 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Дерибас С.В.               

 Рішення № 29. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пічугіній А.В. 

Рішення № 30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Сидоренко О.А.            

Рішення № 31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Черченко Ф.П.          

 Рішення № 32. Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)  гр. Пащенко Г.В.          

 Рішення № 33. 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. Степченко А.Д.      

Рішення № 34. 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. Тарасенко Л.М.       

 Рішення № 35. 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. Шевченку В.Ф.          

Рішення № 36. 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. Шнурову Д.І.         

Рішення № 37. 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. Шустовій О.Ю.           

Рішення № 38.  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. Нежурі С.О. , приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

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. Кишці М.М. та Кравченко А.О.                    

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

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

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

    

       За                          - 20 

       Проти                   - 0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 39 «Про затвердження 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. Кишці М.М. та Кравченко А.О.»приймається, додається 

  

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для подальшої 

передачі в оренду гр. Горбатюку М.К. та гр.Івановій М.М.                               

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території будівництва, архітектури,охорони памяток, 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 



Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 20 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 40 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності для 

подальшої передачі в оренду гр. Горбатюку М.К. та гр.Івановій М.М.»                   

приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на право користування місцем для 

розміщення  тимчасової споруди ТОВ «СТАНДАРТ-2010»                                

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                         - 20 

Проти                  - 0 

Утрималися        - 0 

Не голосували    - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 41 «Про надання дозволу на право користування місцем для 

розміщення тимчасової споруди ТОВ «СТАНДАРТ-201»приймається, додається. 

 

СЛУХАЛИ:  Про   надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  для  передачі  у  користування  на     умовах 

оренди  для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та   споруд  підприємств   переробної   та   іншої   промисловості гр.   

Духопел Т.Г.                                       

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 20 

       Проти                  - 0 

       Утрималися        - 0 

       Не голосували    - 0 

               ВИРІШИЛИ : 



       Рішення № 42 «Про   надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  для  передачі  у  користування  

на     умовах оренди  для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та   споруд  підприємств   переробної   та   іншої   

промисловості гр.   Духопел Т.Г. » приймається, додається. 

 

                 ПАКЕТ № 6 :  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 надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Мойсеєнко В.М.             

      

Питання № 44. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В.               

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

Проекти  рішень розглядалися на засіданні постійної комісії з питань 

земельних відносин,  планування території будівництва, архітектури, охорони 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

ВИСТУПИЛИ: 

Виступили: депутат Шкрум М.В. 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 № 44 Про надання дозволу на розміщення 

тимчасової споруди ФОП Шкрум М.В.» 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 

№ 44 «Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП Шкрум 

М.В.»                

Голосуємо за рішення № 43 в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       - 20 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0   

Не голосували  - 0 

Голосуємо за рішення № 44 ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                      - 18 

Проти               - 0 

Утрималися     - 0   



      Не голосували  - 2 ( Шкрум М.В. - депутат, Сосуновський В.С. - селищний 

голова) 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 43 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Мойсеєнко В.М. 

Рішення № 44 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди ФОП 

Шкрум М.В. , приймаються, додаються. Надається фактична нумерація.                  

 

                                ПАКЕТ № 7 :  питання № 45-№ 46 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 45 - № 46 ( нумерація питань 

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

  

Питання № 45.  Про передачу СТ “КАІР” в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

 

Питання № 46. Про заміну орендодавця.      

Інформував: Пономаренко В.О.-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                      -  20 

      Проти               -  0 

      Утрималися     - 0 

      Не голосували - 0 

      ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 45  Про передачу СТ “КАІР” в оренду земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі  

Рішення  № 46. Про заміну орендодавця, приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

                           ПАКЕТ № 8 :  питання № 47-№ 48 

 

СЛУХАЛИ : Головуючий проінформував депутатів про проведення 

пакетного голосування за проекти рішень з питань № 47 - № 48 ( нумерація питань 

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

  

Питання № 47.  Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер  

2322155600:02:002:1332,  на яку поширюється право особистого сервітуту.         

        



Питання № 48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:02:003:0346, на яку поширюється право особистого сервітуту   

Інформував: Пономаренко В.О.-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     - 1 (депутат Гамаюнова В.М.) 

Не голосували - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 47 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер  

2322155600:02:002:1332,  на яку поширюється право особистого сервітуту         

Рішення № 48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, кадастровий номер 

2322155600:02:003:0346, на яку поширюється право особистого сервітуту, 

приймаються, додаються.   

Надається фактична нумерація. 

 

                   Депутат Курган Анастасія Петрівна залишила зал засідання 
 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення № 66 від 06.08.2021р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничому підприємству 

«Дніпрохім»                                          

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

             

Під час голосування депутат Кривенко В.С. була відсутня в залі засідання 

 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                          - 18 

       Проти                   - 0 

       Утрималися         - 0 

       Не голосували     - 0 



       ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 49 «Про внесення змін до рішення № 66 від 06.08.2021р. «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничому підприємству 

«Дніпрохім»  приймається, додається. 

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою зміни цільового 

призначення земельної ділянки                                              

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

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

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

             

Під час голосування депутат Кривенко В.С. була відсутня в залі засідання 

 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                       - 18 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0 

Не голосували  - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 50 «Про затвердження проекту землеустрою зміни цільового 

призначення земельної ділянки   » приймається, додається. 

 

Депутат Кривенко В.С. повернулася до залу засідання  

 

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладення договору оренди земельної 

ділянки ПП «ТРИУМФ, ПЛЮС»            

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          -19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 51 «Про надання дозволу на укладення договору оренди 

земельної ділянки ПІІ «ТРИУМФ, ПЛЮС» приймається, додається. 



                  

СЛУХАЛИ: Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю.              

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 52 «Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю.» приймається, 

додається. 
                  

                         ПАКЕТ № 9 :  питання № 53-№ 54 
 

Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного голосування 

за проекти рішень з питань № 53 - № 54  ( нумерація питань надається відповідно 

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

 

Питання № 53. Про розгляд звернення гр.Пустоваренка С.О. про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

     

Питання № 54. Про розгляд звернення гр.Рибного Д.В. про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель та 

споруд 

Інформував: Пономаренко В.О.-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 №53  Про розгляд звернення гр.Пустоваренка С.О. про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

Рішення № 54  Про розгляд звернення гр.Рибного Д.В. про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва і  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель та 

споруд, приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Огородник А.Е. 

Інформував: Пономаренко В.О.-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) 

Виступили: 

- депутат Касілов Е.М., який заявив , що відповідно ст.59-1 ЗаконуУкраїни « 

Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України«Про запобігання 

корупції» повідомляє, що при розгляді питання порядку денного № 55 «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Огородник А.Е.» 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 

№ 55  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Огородник А.Е. » 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                      - 18 

Проти               - 0 

Утрималися     - 0   

Не голосували -1 ( Касілов Е.М.-депутат) 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 55. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства гр. Огородник А.Е.» приймається, 

додається. 
 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд звернення гр.Черниша А.В.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства 

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



Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

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

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    (результати поіменного голосування додаються) 

За                          -18 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 1 ( Гамаюнова В.М.-депутат) 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 56 «Про розгляд звернення гр.Черниша А.В.  про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для ведення особистого 

селянського господарства» приймається, додається. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум 

М.В. 

Інформував: Пономаренко В.О. - 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) 

Виступили: депутат Шкрум М.В. 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 №57 « Про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП 

Шкрум М.В..» 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 

№ 57 «Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум М.В.»                

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       - 17 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0   

Не голосували - 2 (депутат Шкрум М.В. та селищний голова Сосуновський 

В.С.) 

         ВИРІШИЛИ:  

      Рішення № 57.  Про надання дозволу на викуп земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту ФОП Шкрум 

М.В., прийняте, додається 



СЛУХАЛИ:   Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для погодження меж гр. Гончарову В.В. 

Інформував: Пономаренко В.О. - 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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                         - 19 

       Проти                  - 0 

       Утрималися        - 0 

       Не голосували    - 0 

       ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 58 «Про розгляд проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для погодження меж гр. Гончарову В.В.» приймається, 

додається 

 

                              ПАКЕТ №10:  питання № 59-№ 60 

 

Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного голосування 

за проекти рішень з питань № 59 - № 60 ( нумерація питань надається відповідно до 

порядку денного сесії прийнятого в цілому), а саме: 

  

Питання № 59. Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Гриню О.Є.     

 

Питання № 60. Про  передачу у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Онанко Ю.Ю.    

Інформував : Пономаренко В.О.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 № 59. Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Гриню О.Є.     



Рішення № 60. Про  передачу у власність земельної ділянки для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Онанко Ю.Ю.» приймаються, додаються.      

Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТОВ 

«КОМБІКРУП». 

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 61 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості ТОВ 

«КОМБІКРУП»  приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про розгляд звернень членів садових товариств  

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

 

Під час голосування депутат Касілов Е.М. був відсутній у залі. 

 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

       Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 17 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 1 (Гамаюнова В.М.  -депутат) 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 62 «Про розгляд звернень членів садових товариств » 

приймається, додається 
 

                              Депутат Касілов Е.М. повернувся до залу засідання 



  

СЛУХАЛИ:  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення стадіону 

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому (поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    (результати поіменного голосування додаються) 

За                         - 19 

Проти                  - 0 

Утрималися        - 0 

Не голосували    - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 63. «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для розміщення стадіону   » приймається, додається                    

 

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів 

освіти для розміщення об'єкта нерухомості (дитячий садок)  

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території будівництва, архітектури, охорони памяток, 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому (поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    (результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 64 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти для розміщення об'єкта нерухомості (дитячий садок)» 

приймається, додається 

                     

СЛУХАЛИ:  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва  

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 



 Голосуємо за рішення в цілому (поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                        - 19 

Проти                 - 0 

Утрималися       - 0 

Не голосували   - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 65 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва»  приймається, додається 

                     

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

зміни цільового призначення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства Сороченко В.В.   

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 66. «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельної ділянки для безоплатної передачі у 

власність для ведення особистого селянського господарства Сороченко В.В.  »  

приймається, додається 

                     

СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення гр.Костенко В.С. про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства       

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

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

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

 Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

 Голосуємо за рішення в цілому (поіменне голосування) 

       Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

       За                        - 19 

Проти                   -0 

Утрималися         -0 

Не голосували     -0 



ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 67. «Про розгляд звернення гр.Костенко В.С. про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства    »  приймається, додається 

                              

                  ПАКЕТ № 10:  питання № 68-№ 71 

 

Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного голосування 

за проекти рішень з питань № 68 - № 71  ( нумерація питань надається відповідно 

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

 

Питання № 68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Корінєвій М.В. 

        

Питання № 69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Корінєву А.Ю. 

        

Питання № 70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Каліновській М.В. 

      

Питання № 71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Фтоян Г.М. 

Інформував : Пономаренко В.О.-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 № 68. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Корінєвій М.В. 

Рішення  № 69. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Корінєву А.Ю. 



Рішення  № 70. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Каліновській М.В.  

Рішення  № 71. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для 

безоплатної передачі у власність для ведення особистого селянського господарства 

Фтоян Г.М.,  приймаються, додаються. Надається фактична нумерація. 

 

СЛУХАЛИ:  Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового  призначення земельної   ділянки  для безоплатної передачі   

у власність для ведення особистого селянського господарства Сердюковій О.В.                                           

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? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому (поіменне голосування) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

        ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 72. «Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового  призначення земельної   ділянки  для безоплатної передачі   

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

приймається, додається.   
 

СЛУХАЛИ: Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                               

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  споруд 

(присадибна ділянка) гр.Чайці О.С.           

Інформував: Пономаренко В.О.-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? Ні. 

 

Під час голосування Кривенко В.С., депутат, була відсутня в залі засідання 
  

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                 -18 

Проти         –  0 

Утрималися – 0   



Не голосували – 0 

ВИРІШИЛИ : 
Рішення № 73 «Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для                                               

будівництва, обслуговування жилого  будинку, господарських будівель і  споруд 

(присадибна ділянка) гр.Чайці О.С.» приймається, додається 

   

Депутат Кривенко В.С. повернулася до залу засідання 

                               

                   ПАКЕТ № 12:  питання № 74-№ 77 

 

Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного голосування 

за проекти рішень з питань № 74 - № 77  ( нумерація питань надається відповідно 

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

 

Питання № 74.  Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №1  

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.  

     

Питання № 75. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №2 

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я. 

       

Питання № 76. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №3  

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.  

      

Питання № 77. Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №4 

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.                                                   

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

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

(результати поіменного голосування додаються)  

За                       - 19 

Проти                - 0 

Утрималися      - 0   

Не голосували  - 0 

ВИРІШИЛИ:  

Рішення № 74 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №1  

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.  

Рішення № 75 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №2 

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я. 

Рішення № 76 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №3  

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я.  

Рішення № 77 Про надання дозволу на розміщення  тимчасової споруди №4 

ФОП Дерев’янкіну  Д. Я., приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація.                                                  

 



СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної 

ділянки ТОВ «Комунальник»                               

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

Проект  рішення розглядався на засіданні постійної комісії з питань земельних 

відносин, планування території будівництва, архітектури,охорони памяток, 

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 78 «Про надання дозволу на укладання договору оренди земельної 

ділянки ТОВ «Комунальник»   »приймається, додається 

  

СЛУХАЛИ: Про припинення договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, смт. Кушугум, вул. Центральна, 192 

Інформував :  Пономаренко В.О.-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? Ні. 
Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 79 «Про припинення договору оренди нерухомого майна, що 

належить до комунальної власності, за адресою: Запорізька область, Запорізький 

район, смт. Кушугум, вул. Центральна, 192» приймається, додається 

  

СЛУХАЛИ:  Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

Інформував : Власов М.С.-начальник Юридичного відділу 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 



Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 80 «Про створення добровільної пожежної команди Кушугумської 

територіальної громади Запорізького району Запорізької області» приймається, 

додається 
  

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  від 01.04.2021 № 15 « Про врегулювання 

питань оренди нерухомого майна Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області» 

Інформує :  Власов М.С. - начальник юридичного відділу 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 81 «Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області  від 01.04.2021 № 15 « Про врегулювання 

питань оренди нерухомого майна Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ:  Про надання   згоди    комунальному  закладу  загальної    

середньої    освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»  Кушугумської  селищної  

ради Запорізького району Запорізької області» на передачу в оренду нерухомого 

майна 

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

спорту 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

       Рішення № 82. «Про надання   згоди    комунальному  закладу  загальної    

середньої    освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект»  Кушугумської  селищної  

ради Запорізького району Запорізької області» на передачу в оренду нерухомого 

майна » приймається, додається 

 

СЛУХАЛИ: Про надання згоди комунальному закладу загальної середньої 

освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 



Запорізького району Запорізької області» на укладання договору щодо 

забезпечення альтернативного джерела енергії   

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

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 83 «Про надання згоди комунальному закладу загальної середньої 

освіти «Балабинська гімназія «Престиж» Кушугумської селищної ради 

Запорізького району Запорізької області» на укладання договору щодо 

забезпечення алтернативного джерела енергії» приймається, додається 

 

        СЛУХАЛИ: Про внесення змін та доповнень до Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 

роки 

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

спорту 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за рішення в цілому ( поіменне голосування ) 

Члени лічильної комісії назвіть результати поіменного голосування 

                    ( результати поіменного голосування додаються) 

За                          - 19 

Проти                   - 0 

Утрималися         - 0 

Не голосували     - 0 

ВИРІШИЛИ : 

Рішення № 84«Про внесення змін та доповнень до Програми соціально – 

економічного та культурного розвитку Кушугумської селищної ради на 2021-2025 

роки» приймається, додається 

 

                              ПАКЕТ № 13: питання № 85-№ 87 

 

Головуючий проінформував депутатів про проведення пакетного голосування 

за проекти рішень з питань № 85 - № 87  ( нумерація питань надається відповідно 

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

 

Питання № 85  Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Малокатеринівська гімназія «Мрія» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

  

 



Питання № 86 Про внесення змін до  статуту Комунального закладу дошкільної 

освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області 

 

Питання № 87 Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

дошкільної освіти «Теремок» Кушугумської селищної ради Запорізького району 

Запорізької області 

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

спорту 

 .) 

Головуючий : Чи є необхідність обговорення? Ні. 

Голосуємо за пакет № 13 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 № 85  «Про затвердження нової редакції статуту Комунального закладу 

загальної середньої освіти «Малокатеринівська гімназія «Мрія» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області» 

 Рішення № 86 «Про внесення змін до  статуту Комунального закладу дошкільної 

освіти «Ромашка» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області» 

Рішення № 87 «Про затвердження нової редакції статуту Комунального 

закладу дошкільної освіти «Теремок» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області» приймаються, додаються. 

Надається фактична нумерація 

 

 

       Селищний голова проінформував депутатів про утворення депутатської 

фракції Запорізької регіональної організації Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» в Кушугумській селищній раді Запорізького району 

Запорізької області, голова Фракції –Парфьонов Євгеній Сергійович, секретар 

Фракції – Шкрум Микола Володимирович та про створення міжфракційної 

депутатської групи «Жінки за мир», голова групи – Кривенко Вікторія Сергіївна, 

заступник голови – Мамковська Юлія Сергіївна.   

     

 Головуючий на засіданні : 

 

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

тринадцятої  сесії восьмого скликання Кушугумської селищної ради, розглянуті. 

У кого є ще якість пропозиції, довідки, запитання?     

Немає. 

Можливо є якісь зауваження щодо роботи та ведення   тринадцятої сесії?   

Немає. 



 

Надійшла пропозиція засідання тринадцятої сесії оголосити закритим. 

                    Прошу проголосувати. 

Результати голосування : 

За                        - 19 

Проти                 - 0 

Утрималися       - 0 

Не голосували   - 0 

Приймається. 

          

Засідання  тринадцятої сесії Кушугумської селищної ради восьмого скликання 

оголошено закритим. 

     

         Дякую всім за увагу. 

 

  Селищний голова                                                              В.С. Сосуновський 

 


