
            

                                                                                                 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

дванадцята  позачергова сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення №  8 

03 вересня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.07.2021р.  по 

01.09.2021р. 

 

        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 01.07.2021р. по 01.09.2021р. а 

саме : 

-рішення виконавчого комітету від 08.07.2021р. № 169 « Про надання 

матеріальної допомоги   гр.Різніченко Нелі Володимирівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 08.07.2021р.. № 170 « Про надання 

матеріальної допомоги гр.Пуновій Ніні Іванівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 08.07.2021р.. № 185 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Жук Валентині Григорівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 08.07.2021р. № 186 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Халеп Лідії Володимирівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 13.07.2021р.№ 199 «Про внесення змін 

до кошторисних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р.№ 203 «Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 205 «Про надання 

відшкодування за проїзд гр.Котелевський Денис Миколайович» 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 206 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Подрі Людмилі Іванівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р.№ 207 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Дмитренко Наталії Олександрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 208 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Левченко Любов Василівні»; 



 
 

-рішення виконавчого комітету від 22.07..2021р. № 209 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Білоус Катерині Василівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 210 «Про надання 

відшкодування вартості проїзду хворим з нирковою недостатністю 

мешканцям Кушугумської громади» 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 211«Про надання 

компенсацій виплат непрацюючим працездатним особам, які доглядають за 

інвалідами мешканцями Кушугумської територіальної громади»; 

-рішення виконавчого комітету від 22.07.2021р. № 212 «Про виділення 

коштів на відшкодування витрат за надані телекомунікаційні послуги АТ 

«Укртелеком»»; 

-рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 219 «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва: 

«Реконструкція вуличного освітлення вул.Центральна, вул.Набережна, 

вул.Нагорна ( від КТП 56/694) с.Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області» згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-

0188/01-21 

-рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 220 «Про  затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва : 

«Реконструкція вуличного освітлення вул.Культурна, пров.Тупіковий, 

про.Новий ( від КТП 56/745) с.Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області» згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-

0189/01-21 

 -рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 221 «Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва : 

«Реконструкція вуличного освітлення вул.Пушкіна ( від КТП 108/245, буд.43 

до буд.95 ), пров.Ломаний, пров. Урожайний с.Малокатеринівка Запорізького 

району Запорізької області» згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-

0186/01-21»; 

 -рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 222 « Про 

затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту 

будівництва : «Реконструкція вуличного освітлення вул.Нагорна, 

пров.Поперечний ( від КТП 56/746 ) с.Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області»  згідно Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП  

« Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-

0190/01-21 



 
 

 -рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 223 « Про 

затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту 

будівництва: «Реконструкція вуличного освітлення вул.Пушкіна, вул.Миру, 

вул.Прибережна (від КТП 108/245 ) с.Малокатеринівка Запорізького району 

Запорізької області» згідно  Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП 

«Укрдержбудекспертиза» у Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-

0187/01-21 

-рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 224 « Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва :  

« Реконструкція вуличного освітлення вул.Юності, вул.Степна, 

вул.Молодіжна, вул.Ювілейна, вул.Хортицька, вул.Шкільна ( від КТП 

108/244 ) с.Малокатеринівка  Запорізького району Запорізької області» згідно 

Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-0185/01-21 

-рішення виконавчого комітету від 02.08.2021р. № 225 « Про затвердження 

зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту будівництва :  

«Реконструкція вуличного освітлення вул.Миру, вул.Нагорна ( від КТП 

56/243)  с.Малокатеринівка Запорізького району Запорізької області» згідно 

Експертного звіту ( позитивний ) Філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 

Запорізькій області від 28.07.2021 року № 08-0184/01-21 

-рішення виконавчого комітету від 12.08.2021р. № 238 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Кісільову Олександру Анатолійовичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 12.08.2021р. № 239 «Про надання  

матеріальної допомоги гр.Галян Оксані Миколаївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 12.08.2021р. № 240 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Стрілець Людмилі Миколаївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 19.08.2021р. № 243 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Ломейко Віктору Павловичу»; 

-рішення виконавчого комітету від 19.08.2021р. № 244 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Стасюк Ользі Володимирівні»; 

 

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

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

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 

 

 

 

  


