
            

                                                                                                 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

десята позачергова сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення № 11 

02 липня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  31.03.2021р.  по 

01.07.2021р. 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 у зв’язку з виробничою необхідністю, 

          

          КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити  рішення виконавчого комітету  Кушугумської селищної ради 

з фінансових питань прийнятих в період з 31.03.2021р. по 01.07.2021р. а 

саме : 

-рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 75 « Про надання 

матеріальної допомоги   гр.Нагурному Петру Макаровичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р.. № 76 « Про надання 

матеріальної допомоги гр.Семеренко Любові Сергіївні»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р.. № 77 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Мокієнко Валентині Миколаївні»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 78 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Веригіну Андрію Юрійовичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р.№ 59 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Хитрик Валентину Юрійовичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р.№ 80 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Сенькіній Наталії Валентинівні»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 81 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.нежурі Олександру Григоровичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р.№ 84 «Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Стаднік Юрію Олександровичу»; 

 -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 85«Про надання 

матеріальної допомоги гр.Шишкіній Юлії Анатоліївні»; 



 
 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 86 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Шатовій Яні Миколаївні»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 87«Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Петренко Людмилі Олександрівні»; 

 -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 88 «Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Корж Світлані Аврамівні»; 

 - рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 89 «Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Корж Валентину Васильовичу»; 

 -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 90«Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Коваленко Світлані Іванівні»; 

  -рішення виконавчого комітету від 08.04.2021р. № 91 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Маслову Євгенію Євгенійовичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. № 94 «Про надання 

одноразової  грошової  допомоги ліквідаторам аварії на Чорнобильській 

АЕС»; 

  -рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. № 95 «Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Мельник Роману Сергійовичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. № 96 «Про внесення змін до 

кошторисних призначень»; 

 -рішення виконавчого комітету від 22.04.2021р. № 97 «Про внесення змін до 

бюджетних призначень»; 

 -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 105 «Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

  -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 106 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Плужнікову Сергію Леонідовичу»; 

  -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 107«Про надання 

матеріальної допомоги гр.Плужніковій Тамарі Олексіївні»; 

 -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 108 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Ірченко Тетяні Євгенівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 109 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Гороховій Вікторії Анатоліївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 110 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Капран Людмилі Михайлівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 111 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Захаровій Наталії Сергіївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 112 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Вороновій Тетяні Олексіївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 114 «Про надання 

компенсації виплат непрацюючим працездатним особам, які доглядають за 

інвалідами мешканцями Кушугумської територіальної громади»; 



 
 

 

 -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 120 «Про затвердження 

експертного звіту ( позитивного ) ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» від 

21.04.2021року № 34043 щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом: « Капітальний ремонт ділянки тротуару 

від будинку 15 по вулиці Комбайна до будинку 39 по вулиці Комбайна в 

смт.Кушугум Запорізького району Запорізької області» 

 -рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 121 «Про затвердження 

експертного звіту ( позитивного ) ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» від 

21.04.2021року № 34042 щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт дороги вимощення 

вул.Соборна від вул.Центральна до перехрестя вул.Межева в смт.Кушугум 

Запорізького району Запорізької області» 

-рішення виконавчого комітету від 13.05.2021р. № 122 «Про затвердження 

експертного звіту ( позитивного ) ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» від 

21.04.2021року № 34027 щодо розгляду кошторисної частини проектної 

документації за робочим проектом: «Капітальний ремонт приміщень в 

адміністративній будівлі за адресою вул.Соборна,23 смт.Кушугум 

Запорізького району Запорізької області» 

- рішення  виконавчого комітету від 25.05.2021р. № 124 «Про надання 

щорічної грошової винагороди «Гранд» учням закладів освіти, культури за 

досягнення у навчанні, перемогу в олімпіадах, участь в спортивному житті 

гімназії» 

- рішення № 126 від 25.05.2021р. № 126 «Про затвердження зведеного 

кошторисного розрахунку вартості бідівництва «Реконструкція існуючої 

системи газопостачання адміністративної будівлі Кушугумської селищної 

ради за адресою : вул.Соборна,23 ,смт.Кушугум, Запорізький район» 

- рішення № 128 від 10.06.2021р. № 128 « Про внесення змін до бюджетних 

призначень» 

- рішення № 129 від 10.06.2021р. «Про внесення змін до бюджетних 

призначень» 

- рішення № 147 від 10.06.2021р. «Про внесення змін до бюджетних 

призначень» 

-рішення № 149 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Іваненко Вірі Петрівні»  

-рішення № 150 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Нежурі Валентині Іванівні»  

-рішення № 151від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Іваненко Ніні Василівні»  



 
 

-рішення № 152 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Коріньок Ірині Вікторівні»  

-рішення № 153 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Сидоренко Ларисі Миколаївні»  

-рішення № 154 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Балковій Варварі Гордонівні»  

-рішення № 155 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Ворушило Клавдії Сергіївні»  

-рішення № 156 від 10.06.2021р. «Про надання матеріальної допомоги 

гр.Краснощоковій Людмилі Анатоліївні»  

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 

 

 

 

  


