
Порядок денний сімнадцятої позачергової сесії Кушугумської селищної 

ради восьмого скликання. 

 

1.Про внесення змін і доповнень до рішення від 23.12.2021р. №2 «Про   

бюджет Кушугумської селищної територіальної громади на 2022 рік 

(0856500000)» 

     Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу 

2.Про внесення змін та доповнень до Програми охорони навколишнього 

природного середовища Кушугумської селищної ради на 2021-2022 роки 

     Інформує : Алексинська С.І.-начальник фінансового відділу  

3.Про розгляд вимоги про надання інформації Південно-Східного 

міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету 

України від 17.12.2021р. № 54-02/5132.              

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

4. Про затвердження Положення про порядок  списання майна, що належить 

до комунальної власності Кушугумської селищної   ради Запорізького району 

Запорізької області            

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

5. Про внесення змін до деяких рішень Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області 

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

6. Про внесення змін до договорів оренди землі 

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

7.Про впорядкування земельних відносин щодо земель Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області 

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

8.Про передачу легкового автомобіля RENAULT  LOGAN на баланс СКП 

«Вічність» Кушугумської селищної ради       

     Інформує: Бабко Т.С.-головний бухгалтерського відділу бухгалтерського         

обліку    та звітності  

9. Про внесення змін до структури комунального некомерційного 

підприємства «Кушугумський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та 

затвердження Статуту підприємства в новій редакції        

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

10.Про  внесення  змін  до  рішення  Кушугумської селищної ради від 

23.12.2021р.№ 4 «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   

11.Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради № 9  від 

18.11.2020р. «Про постійні комісії Кушугумської селищної ради 

Інформує :Кривенко В.С.-секретар селищної ради   



12. Про внесення змін до рішення Кушугумської селищної ради №8  від 18.11.2020р.  

«Про утворення виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, визначення  

його чисельності та затвердження персонального складу»  

     Інформує : Кривенко В.С.-секретар селищної ради     

13.Про   колегію   відділу   освіти,  культури,  молоді  та  спорту  Кушугумської 

селищної ради  Запорізького району Запорізької області     

     Інформує: Косинська С.Г.-головний спеціаліст-юрист відділу освіти, 

культури, молоді та спорту   

14. Про введення посад тренера та бібліотекаря до штатного розпису 

комунального закладу «Центр культури, спорту та дозвілля» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області          

     Інформує: Каліновська М.В.-в.о.директора КЗ «Центр культури, спорту та  

дозвілля»  

15. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

встановлення меж Кушугумської територіальної громади    

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

16. Про передачу земельних ділянок у державну власність       

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

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  гр. Степанову О.О.     

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення та 

безоплатної передачі у власність земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Богун А.М. 

      Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

19. 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. Притулі І.А. 

      Інформує:  Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

20. 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. Піпарінен П.Р.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

21.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. Усатенко А.А 



      Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

22.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. Давиденко С.С. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

23. 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. Василюк Т.М. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

24. 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. Домбровській О.С. та Олійнику С.Г. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

25.Про безоплатну передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр.Скрипці О.Л. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

26. Про безоплатну передачу у спільну часткову власність  земельної ділянки 

для будівництва, обслуговування житлового будинку, господарських  будівель 

та споруд (присадибна ділянка) гр. Бурі О.Г. та гр. Бурі М. Г.   

      Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

27.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  Домбровському І.А 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

28. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр.Піддубній Г.Ю.     

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

29.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Суровій Ю.В.         

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

30.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва гр. Сербіній К.Ю.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 



31.Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для безоплатної передачі у власність для 

індивідуального садівництва  гр. Шандіній К.Г. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Харитоновій І.І.      

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Золотих С.В.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Гончаровій Л.М.    

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Кучеренко Л.В.   

    Інформує Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Шустер Ю.О  

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Куролех Н.О.    

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 індивідуального 

садівництва гр. Кальченко К.П.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-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 власність для індивідуального 

садівництва гр. Лук’янченко О.І.     

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник    



40.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Демченко Т.Г.      

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

41. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Каріну Д.П.     

     Інформує:  Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник     
42. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Касаткіній Н.В.    

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник   
43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Кузьмі – Іванову О.М.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

безоплатну передачу земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва гр. Плотніковій Л.М  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва гр. Півненко Н.В.  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

 46.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: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Корінєву А.Ю. 

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник    

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Корінєвій М.В.   
     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник          

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Каліновській М.В  



     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Юрченко М.Г  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Юрченко Д.В.    

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник   

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Юрченко А.В  

     Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

53. Про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Сороченку В.В    

    Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення магазину) 

СТ «АЮДАГ»    

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення магазину та 

об"єктів торгівлі) СТ «АЮДАГ»     

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення кафе) СТ 

«АЮДАГ»     

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник  

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення магазину) 

СТ «АЮДАГ»  

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для розміщення магазину) 

СТ «АЮДАГ»   

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(розміщення складу для сіна) ПП «ВИБІР»       



   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(розміщення виробничого комплексу) ПП «ВИБІР»    

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу земельної ділянки в оренду з правом викупу для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 

(виробництво пакувальної тари з картону та паперу) ПП «РИТМ 2000»   

   Інформує: Бутенко Л.А.-спеціаліст І категорії землевпорядник 

62.Про передачу Корякіну І.А.  у власність земельної ділянки для ведення 

фермерського господарства  

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

63.Про  надання  дозволу  ФОП  Куцеволу О.В.  на  укладення   додаткового 

договору оренди земельної ділянки 

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

64.Про надання дозволу на укладання додаткового договору оренди земельної 

ділянки кадастровий номер : 2322155300:04:016:0280 ФОП Сап’яну Ю.А. 

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

65.Про  надання  дозволу  на  укладання  додаткової  угоди  до   договору 

оренди земельної ділянки кадастровий номер : 2322155600:05:009:0315 ПП 

Чернецькому Р.А. 

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

66.Про  надання  дозволу  на  укладання   додаткової  угоди   до договору 

оренди земельної ділянки кадастровий номер  2322155600:05:009:0371 ПП. 

Чернецькому Р.А. 

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

67. Про  надання  дозволу  на  укладання  додаткової  угоди  до    договору  

оренди земельної ділянки кадастровий номер : 2322155600:05:009:0077  

ПП Чернецькому Р.А. 

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

68. Про  надання  дозволу  на  укладання  додаткової  угоди   до  договору  

оренди земельної ділянки кадастровий номер: 2322155600:05:009:0308  

ПП Чернецькому Р.А. 

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

69.Про надання дозволу на передачу в оренду земельної ділянки гр.Новікову 

Ф.М. 

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

70.Про передачу в оренду земельної ділянки кадастровий номер 

2322155600:03:003:0222  гр. Чернецькому Р.А. 

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



71. Про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування нежитлових приміщень 

- склади)  ФОП Черненку О.О. 

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

72.Про розгляд звернення    ФОП Куцевола Олега Васильовича 

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

73.Про розгляд заяви гр. Демешко Олександра Івановича 

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

74. Про  розгляд  звернення  гр .Касілова  Едуарда  Миколайовича  

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

75.Про надання дозволу  на розроблення  комплексного плану просторового 

розвитку Кушугумської територіальної громади  

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

76.Про   передачу   автомобіля  марки  УАЗ  на баланс  СКП  «Вічність» 

Кушугумської селищної ради 

   Інформує: БабкоТ.С. -головний   бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності, 

77.Про передачу спеціалізованих транспортних засобів на баланс СКП  

«Вічність»  Кушугумської селищної ради  

   Інформує: Бабко Т.С.-головний   бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності, 

78. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та безоплатну передачу земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Литовченко І.А. 

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

79. 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. Лєтка А.М 

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

80. Про передачу автомобіля марки -D.2 на баланс Кушугумської селищної 

ради 

    Інформує: БабкоТ.С.--головний   бухгалтер відділу бухгалтерського обліку 

та звітності, 

81.Про затвердження тарифів на послуги із вивезення рідких побутових 

відходів 

    Інформує: Харченко О.В.-перший заступник селищного голови 

82.Про затвердження Програми безоплатного та пільгового  відпуску 

лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії 

населення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області на 2022 рік 

   Інформує: СоболеваЛ.М.-начальник відділу соціального захисту населення 



83.Про внесення змін та доповнень до Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Кушугумський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Кушугумської селищної ради Запорізького 

району Запорізької області на 2022 рік 

    Інформує:  ПавлюкА.В.-керуючий справами виконавчого комітету 

84. Про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі (для обслуговування нежитлових приміщень 

- склади)  гр.Черненку Д.О.  

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


