
            

                                                                                                 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

п’ятнадцята  позачергова сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення № 6 

16 грудня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

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

01.12.2021р. 

 

        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 01.10.2021р. по 01.12.2021р. а саме : 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 268 « Про надання 

коштів на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги АТ 

«Укртелеком»»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 269 « Про надання 

відшкодування вартості проїзду хворим з нирковою недостатністю 

мешканцям Кушугумської громади»»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р.. № 270 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Яценко Євдокії Іванівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 271 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Таранець Нелі Миколаївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 272 «Про надання  

матеріальної допомоги гр. Вельчеву Івану Григоровичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р.№ 273 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Мірошніченко Валентині Василівні »; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 274 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Гуцал Олені Вікторівні» 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 275 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Пустоваренко Сергію Олександровичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р.№ 207 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Хвостенко Ніні Миколаївні»; 



 
 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 283 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Кудловському Івану Мирославовичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 284 «Про преміювання 

кращих учнів обдарованої молоді Кушугумської громади»; 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 285 «Про  внесення змін 

до кошторисних призначень» 

-рішення виконавчого комітету від 18.10.2021р. № 287«Про  внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р.№ 293 «Про внесення змін 

до бюджетних призначень» 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р.№ 294 «Про внесення змін 

до  бюджетних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р. № 300«Про надання 

матеріальної допомоги гр.Юрченко Сергію Миколайовичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р. № 301 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Глухенькій Ірині Іванівні»; 

рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р. №302 « Про надання коштів 

на відшкодування компенсацій виплат непрацюючим працездатним особам, 

які доглядають за інвалідами мешканцями Кушугумської територіальної 

громади» 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р. № 303 « Про виділення 

коштів на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги АТ 

«Укртелеком»»; 

-рішення виконавчого комітету від 11.11.2021р.№307 «Про внесення змін 

до  бюджетних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 25.11.2021р. № 308 « Про схвалення 

проекту рішення « Про бюджет Кушугумської селищної територіальної 

громади на 2022рік» 

-рішення виконавчого комітету від 25.11.2021р. № 309 «Про надання 

допомоги гр.Хижняк Олександрі Олександрівні на поховання»; 

-рішення виконавчого комітету від 25.11.2021р. № 310 «Про надання  

допомоги гр. Дубовик Ользі Олександрівні на поховання»; 

-рішення виконавчого комітету від 25.11.2021р. № 311 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Гашевій Валентині Степанівні»; 

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

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

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 


