
  

                                                                               
     У К Р А Ї Н А 

      КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

           Запорізького району Запорізької області 

              двадцять перша позачергова сесія  восьмого скликання 

 

     РІШЕННЯ  № 4 

12 жовтня  2022р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної   ради з 

фінансових питань, прийнятих в період з 21.12.2021 р. по 30.09.2022 р. 

 

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 21.12.2021 р. по 30.09.2022 р., а саме: 

- рішення виконавчого комітету від 23.12.2021 р. № 337 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Танигіну Денису Валерійовичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 23.12.2021 р. №340 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №343 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №344 «Про 

вимогу відділення Південно-східного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України від 17.12.2021 р. №54-02-5132»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №346 «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Шкруму Миколі 

Володимировичу (автомобільна дорога Балабине - Малокатеринівка, 50 метрів 

від перехрестя з вул. Партизанська смт Балабине Запорізького району 

Запорізької області)»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №347 «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Шкруму Миколі 

Володимировичу (автомобільна дорога Балабине-Малокатеринівка,90 метрів 

від перехрестя з вул. Миру смт.Балабине  Запорізького району Запорізької 

області)»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №348 «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Шкруму Миколі 

Володимировичу (автомобільна дорога Харків Сімферополь, 20 метрів від 

перехрестя з вул. Партизанська смт Балабине  Запорізького району Запорізької 

області)»; 

 



 

 

 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №349 «Про  

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Шкруму Миколі 

Володимировичу (автомобільна дорога Балабине - Малокатеринівка, 1500 

метрів від перехрестя з вул. Партизанська смт. Балабине Запорізького району 

Запорізької області та 100 метрів до повороту до  очисних споруд)»; 

- рішення виконавчого комітету від 29.12.2021 р. №350 «Про 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Шкруму Миколі 

Володимировичу за адресою:Запорізька область, Запорізький район 

смт.Балабине, вул. Миру, навпроти будинку № 124 (поблизу комунального 

закладу загальної середньої освіти Балабинська гімназія «Престиж»)»; 

- рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. №6 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; 

- рішення виконавчого комітету від 27.01.2022 р. № 7 Про 

затвердження проєктно-кошторисної документації та експертного звіту за 

робочим проектом «Реконструкція будівлі, яка знаходиться в комунальній 

власності за адресою: вул. Престижна,2-а, смт Балабине Запорізький район 

Запорізька область (Балабинський навчально-виховний комплекс) школа І-ІІІ 

ступенів – гімназія «Престиж»; 

- рішення виконавчого комітету від 27.01.2022 р. №12 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; 

- рішення виконавчого комітету від 27.01.2022 р. №13 «Про 

встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; 

- рішення виконавчого комітету від 27.01.2022 р. №14 «Про 

затвердження проєктно-кошторисної документації та експертного звіту за 

робочим проектом «Капітальний ремонт харчоблоку та кухні Балабинської 

гімназії «Престиж» за адресою: смт Балабине, вул. Престижна,2-А»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 17 «Про 

надання коштів на відшкодування компенсацій виплат непрацюючим 

працездатним особам, які доглядають за інвалідами мешканцями Кушугумської 

територіальної громади»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 19 «Про 

надання додаткової пільги на харчування»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 20 «Про 

надання допомоги гр. Олійник Тетяні Степанівні на поховання»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 22 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Чепрасову Анатолію Миколайовичу, 

учаснику бойових дій (АТО)»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 23 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Стогній Олені Анатоліївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 24 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Карліній Дар’ї Віталіївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 25 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Скачковій Ганні Василівні»; 



 

- рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 26 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Капран Людмилі Михайлівні»; 

            -         рішення виконавчого комітету від 10.02.2022 р. № 27 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Сквирі Наталії Леонідівні на поховання»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 р. № 30 «Про 

тимчасове використання транспортного засобу»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.03.2022 р. № 33 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.03.2022 р. № 34 «Про 

надання відшкодування вартості проїзду хворим з нирковою недостатністю 

мешканцям Кушугумської громади»; 

- рішення виконавчого комітету від 10.03.2022 р. № 35 «Про 

надання коштів на відшкодування компенсацій виплат непрацюючим 

працездатним особам, які доглядають за інвалідами мешканцями Кушугумської 

територіальної громади»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. № 36 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. № 37 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. № 38 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. № 39 «Про 

внесення змін до Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району запорізької області 

«Назустріч людям» на 2022 рік»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. №40/1 «Про 

звільнення від сплати орендної плати за договорами оренди майна комунальної 

власності Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької 

області у зв’язку із запровадженням воєнного стану»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.03.2022 р. №40/2 «Про 

звільнення від плати за тимчасове користування місцем для розміщення 

зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №42 «Про 

надання компенсацій виплат непрацюючим працездатним особам, які 

доглядають за інвалідами мешканцями Кушугумської територіальної громади»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №43 «Про 

затвердження Програми  підтримки призову у Кушугумській селищній 

територіальній громаді Запорізького району Запорізької області на 2022 рік»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №44 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №45 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №46 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.04.2022 р. №48 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 21.04.2022 р. №49 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 



 

 

 

- рішення виконавчого комітету від 21.04.2022 р. №50 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

            -   рішення виконавчого комітету від 21.04.2022 р. №50/1 «Про 

продовження терміну дії за договорами оренди майна комунальної власності 

Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області у зв’язку 

із запровадженням воєнного стану»; 

- рішення виконавчого комітету від 12.05.2022 р. №53 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.05.2022 р. №56 «Про 

приватизацію шляхом викупу комунального майна – об’єкта рухомого майна 

вантажного автомобіля ГАЗ-САЗ, реєстраційний номер 1914 ЗПР, модель 53, 

1990 року випуску, який знаходиться на балансі комунального закладу 

загальної середньої освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської 

селищної ради Запорізького району Запорізької області»; 

- рішення виконавчого комітету від 24.05.2022 р. №57 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Холод Віті Анатоліївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 р. №64 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 р. №65 «Про 

укладання договору з КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради»; 

- рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 р. №67 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №70 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №71 «Про 

внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 № 65»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №72 «Про 

погодження КП «Благоустрій» тарифів на оренду альтанки»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №74 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Гороховцю Юрію Олександровичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №75 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Баликі Роману Володимировичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 р. №76 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Череваті Анні Віталіївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.07.2022 р. №80 «Про 

клопотання перед Широківською сільською радою про передачу 

автотранспортних засобів  до комунальної  власності Кушугумської селищної 

ради»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.07.2022 р. №84 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Михайліченко Валентині Олексіївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 28.07.2022 р. №86 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Миленькому Олександру Григоровичу на 

поховання»; 

- рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 р. №87 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 р. №88 «Про  



 

 

надання матеріальної допомоги гр. Третяк Ользі Едуардівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 р. №89 «Про 

внесення змін до кошторисних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 р. №90 «Про  

надання одноразової матеріальної допомоги матері загиблого 

військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув при виконанні 

службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави 

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України»; 

- рішення виконавчого комітету від 11.08.2022 р. №92 «Про 

внесення змін до бюджетних призначень»; 

- рішення виконавчого комітету від 25.08.2022 р. №94 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Канцур Івану Руслановичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 25.08.2022 р. №95 «Про 

надання одноразової матеріальної допомоги дружині загиблого 

військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув при виконанні 

службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави 

внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України»; 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №97 «Про 

передачу об’єктів державної власності у комунальну власність» 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №102 «Про 

надання допомоги гр. Липовій Тетяні Володимирівні на поховання»; 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №103 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Ніценко Вірі Костянтинівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №104 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Каравській Вірі Іванівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №105 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Костенко Ользі Адамівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 08.09.2022 р. №106 «Про 

надання одноразової матеріальної допомоги родині загиблого 

військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув при виконанні 

службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №109 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Безсусідній Тетяні Миколаївні»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №110 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Причині Олександру Вікторовичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №111 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Дерябіній Тетяні Михайлівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №112 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Фат Анатолію Олексійовичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №113 «Про 

надання матеріальної допомоги гр. Ярошенко Олександру Григоровичу»; 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №115 «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»; 



 

- рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №116 «Про 

внесення змін до Програми соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кушугумської територіальної громади Запорізького району Запорізької області 

«Назустріч людям» на 2022 рік»; 

             -     рішення виконавчого комітету від 14.09.2022 р. №117 «Про 

внесення змін до бюджету Кушугумської селищної територіальної громади на 

2022 рік»; 

- рішення виконавчого комітету від 22.09.2022 р. №119 «Про 

внесення змін до бюджету Кушугумської селищної територіальної громади на 

2022 рік»; 

- рішення виконавчого комітету від 22.09.2022 р. №120 «Про 

надання матеріальної допомоги на поховання гр. Соколовій Тетяні 

Олександрівні»; 

- рішення виконавчого комітету від 22.09.2022 р. №121 «Про 

надання одноразової матеріальної допомоги матері загиблого 

військовослужбовця Збройних Сил України, який загинув при виконанні 

службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів держави 

внаслідок військової агресії російської федерації проти України»; 

- рішення виконавчого комітету від 22.09.2022 р. №122 «Про 

видалення насаджень на території Кушугумської громади». 

 

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

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

 

Селищний голова   В.С. Сосуновський 


