
            

 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

тринадцята  сесія восьмого скликання 

 

Рішення №15 

13 жовтня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

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

01.10.2021р. 

 

        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 01.09.2021р. по 01.10.2021р., а 

саме: 

 -рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 247« Про виділення 

коштів на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги АТ 

«Укртелеком»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 248 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Швець Тамарі Іванівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 249 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Рибалці Раїсі Олексіївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 250 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Алькемі Ніні Дмитрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 251 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Маковецькому Сергію Володимировичу» 

 -рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 256 «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва: «Реконструкція 

вуличного освітлення   від КТП 108/246 вул.Пушкіна, вул.Зарічна, 

вул.Прибережна селище Малокатеринівка Запорізького району Запорізької 

області» згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 02.09.2021 року № 08-

0255/01-21» 

 

 



 
 

 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 257 «Про  затвердження 

проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва : « Капітальний 

ремонт ділянки тротуару за адресою : від буд.№2 вул.Степна до буд.№65 вул. 

Партизанська, смт.Кушугум Запорізького району Запорізької області» згідно 

Експертного звіту ( позитивний ) ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» від 09.09.2021 

року № 36431» 

 -рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 258 «Про затвердження 

проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва : « Капітальний 

ремонт огорожі за адресою: вул.Юності,33, смт. Малокатеринівка 

Запорізького району Запорізької області» 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 259 « Про затвердження 

проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва : «Реконструкція 

вуличного освітлення  від КТП 108/417 вул. Культурна, вул. Юності, пров. 

Тупіковий селище Малокатеринівка Запорізького району Запорізької 

області»  згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП « Укрдержбуд-

експертиза» у Запорізькій області від 02.09.2021 року № 08-0256/01-21» 

 -рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 260 « Про 

затвердження проектно-кошторисної документації об’єкту будівництва: 

«Реконструкція вуличного освітлення  від КТП 108/926  селище 

Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області» згідно  

Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Запорізькій області від 02.09.2021 року № 08-0257/01-21» 

-рішення виконавчого комітету від 09.09.2021р. № 261 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Грудіну Василю Яковичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 23.09.2021р. № 264 «Про надання  

компенсацій виплат непрацюючим працездатним особам, які доглядають за 

інвалідами мешканцями Кушугумської територіальної громади»;  

-рішення виконавчого комітету від 28.09.2021р. № 265 «Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.09.2021р. № 267 «Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

 

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

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

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 

 


