
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про  затвердження  штатного  розпису
адміністративного  та  робітничого  персоналу
КП  «Добробут»  Чупахівської селищної ради  

Відповідно  до   ст.  60,  ст.  64   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» , п.  7-1  пункту 33  Порядку  складання, розгляду,
затвердження  та  основні  вимоги  до  виконання  кошторисів  бюджетних
установ,  затвердженого   Постановою   Кабінету  Міністрів  України   від
28.02.2002  №  228   «Про  затвердження    Порядку   складання,  розгляду,
затвердження  та  основних  вимог  до  виконання    кошторисів   бюджетних
установ»  з метою сприяння розвитку Чупахівської територіальної громади, а
також  з  метою  здійснення  комерційної  господарської  діяльності,
Чупахівська селищна рада  вирішила:
               1. Затвердити штатний розпис адміністративного та робітничого
персоналу  КП  «Добробут»  Чупахівської  селищної  ради   в  кількості  12
одиниць.

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
планування  та  фінансів, бюджету,  соціально – економічного   розвитку  та
інвестицій, директора  КП  «Добробут» .

Селищний голова О. В. Кужель 

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
                                                Шістнадцята  сесія                                                   

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки

Відповідно до ст. 12, ст. 123, ст. 124, ст.125, ст.126 Земельного кодексу
України,  п.  34  ч.  1  ст.  26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні», ст. 6, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», на підставі заяви
фізичної  особи  –  підприємця,  керуючись  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Поновити  договір  оренди  земельної  ділянки  фізичній  особі  –
підприємцю Щербак Олені Олександрівні,яка зареєстрована за адресою:
смт Чупахівка  вул.  Лугова,35,  на  земельну ділянку площею 0,0224 га
строком на 10 (десять) років, для будівництва та обслуговування об’єктів
торгівлі  (код  КВЦПЗ  03.07),  категорія  земель  –  землі  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони   та  іншого  призначення,
кадастровий номер 5920355500:02:001:3000, по вул. Воздвиженська, 46,
смт Чупахівка. 

2. Попередити  зазначену  в  даному  рішенні  особу,  що  право  оренди
земельної ділянки виникає з моменту реєстрації цих прав.

3. Фізичній  особі  –  підприємцю,  Щербак  Олені  Олександрівні,  укласти
додаткову  угоду  до  договору  оренди землі  з  Чупахівською селищною
радою    на  10  років    під    7 %   від нормативної грошової оцінки  та
провести  її  реєстрацію  протягом  місяця  з  дати  прийняття  даного
рішення.

4. Уповноважити селищного голову на підписання від імені Чупахівської
селищної  ради  додаткової  угоди  до  договору  оренди  зазначеної
земельної ділянки.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

 Селищний голова       О. В. Кужель 



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про надання дозволу на виготовлення
документації із землеустрою на межу 
населених пунктів с. Коновалик, с. Софіївка, 
с. Оленинське, смт Чупахівка, с. Духовниче, 
с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської 
селищної ради Охтирського району

         Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 22, ст. 25 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 12 Земельного 
кодексу України, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл виконкому Чупахівської селищної ради на виготовлення
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  межі
населених   пунктів  с.  Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Укласти  договір  з  Державним  підприємством  «Центр  Державного
земельного  кадастру»  Сумська  регіональна  філія  на  виготовлення
документації  із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення)  межі
населених   пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

                  Селищний голова                       О. В. Кужель

                                                    



                                ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про поновлення нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів 
с. Коновалик, с. Софіївка, с. Оленинське, 
смт Чупахівка, с. Духовниче, с. Лантратівка,
с. Новопостроєне Чупахівської селищної 
ради Охтирського району

         В зв’язку з необхідністю поновлення  технічної документації з норматив-
ної грошової оцінки земель населених пунктів с.Коновалик, с.  Софіївка, с.
Оленинське,  смт Чупахівка,  с.  Духовниче,  с.Лантратівка,  с.  Новопостроєне
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, яка була
виготовлена  ДП  «Центр  Державного  земельного  кадастру»  Сумська
регіональна філія  2011 року, керуючись п.  34 ст.  26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 13,
ст.  15,  ст.  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  розроблення  технічної  документації  виконкому
Чупахівської  селищної  ради  з  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених  пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Укласти  договір  з  Державним  підприємством  «Центр  Державного
земельного  кадастру»  Сумська  регіональна  філія  на  виготовлення
технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених  пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт.
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова       О. В. Кужель                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Радьку Миколі Івановичу  
для ведення особистого селянського господарства
в смт Чупахівка.

    Керуючись ч.1 п. 34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянув-ши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Радьку Миколі Івановичу  для ведення особистого селянського господарства,
в  смт  Чупахівка,  пров.  Садовий  Охтирського  району  Сумської  області,
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр.  Радьку Миколі Івановичу для ведення особистого селянського
господарства (01.03)  в  смт Чупахівка,  пров.  Садовий,  Охтирського району,
Сумської області.

       2. Передати у приватну власність громадянину Радьку Миколі Івановичу
земельну  ділянку   площею  0,3800  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:02:002:5177 для ведення особистого селянського господарства в
смт Чупахівка, пров. Садовий, Охтирського району, Сумської області.

      3.  Гр. Радьку Миколі Івановичу право власності  на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                Селищний голова                   О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Заривних Раїсі Олександрівні у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Чупахівка

    Керуючись  ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Заривних  Раїсі  Олександрівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства (01.03), селищна рада  
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність громадянці Заривних Раїсі Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул. Садова,
18, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області.

     2. Передати у приватну власність громадянці Заривних Раїсі Олександрівні
земельну  ділянку   площею  0,2830  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:02:001:5227 для ведення особистого селянського господарства із
земель  запасу  за  адресою:  вул.  Садова,  18,  смт  Чупахівка,  Охтирського
району, Сумської області.

    3. Громадянці Заривних Раїсі Олександрівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                 Селищний голова                            О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Герус М.І.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125    Земельного  кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Геруса  Михайла
Івановича  про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Герус  Михайлу  Івановичу  розташованої  за  адресою:   вул.  Широка,  2,  с.
Софіївка  Охтирського району  Сумської області.

     2. Передати громадянину Герус Михайлу Івановичу у приватну власність
земельну  ділянку  площею  0,1700  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  кадастровий
номер 5920355500:05:001:0006 розташовану  за адресою: вул. Широка, 2, с.
Софіївка відповідно до технічної документації із землеустрою. 

     3. Громадянину Герус Михайлу Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова       О. В. Кужель

  

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Герус М.І.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши  заяву громадянина Геруса Михайла 
Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Герус  Михайлу  Івановичу  розташованої  за  адресою:   вул.  Широка,  2,  с.
Софіївка  Охтирського району  Сумської області.
     2. Передати громадянину Герус Михайлу Івановичу у приватну власність
земельну  ділянку  площею  0,2500  га,  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і  споруд із  земель житлової  та
громадської  забудови,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0005
розташовану  за адресою: вул. Широка, 2, с. Софіївка відповідно до технічної
документації із землеустрою. 
     3. Громадянину Герус Михайлу Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

                     Селищний голова                  О. В. Кужель   

        

     

                         



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Герус М.Ф.

        Керуючись  частиною 1 пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування»,  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу
України,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву
громадянина  Герус  Михайла  Івановича  про  затвердження  технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада 
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею – 0,25 га (категорія
земель  –  землі  житлової  та  громадської  забудови)  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0007 наданої гр. Герус Марії Федорівні  для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул. Широка, 32, с. Софіївка Охтирського
району  Сумської області.
      2. Довести до відома гр. Герус Михайла Івановича, який є спадкоємцем гр.
Герус  Марії  Федорівні,   про  необхідність  реєстрації  права  власності  на
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                     Селищний голова                  О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Герус М.Ф.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
ст.12,81,118,121,125    Земельного  кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Герус  Михайла
Івановича  про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею  –
0,15га,  (категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення)
кадастровий  номер  5920355500:05:001:0008  наданої  гр.  Герус  Марії
Федорівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул.
Широка, 32, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області.
      2.  Довести до відома громадянина Герус Михайла Івановича,  який є
спадкоємцем гр. Герус Марії Федорівні,   про необхідність реєстрації  права
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

                     

Селищний голова            О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Малишу М.О.

    Керуючись  ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125    Земельного  кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Малиша  Миколи
Олександровича  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості), селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Малишу Миколі Олександровичу розташованої за адресою:  вул. Широка, 9,
с. Софіївка  Охтирського району  Сумської області.
      2. Передати громадянину Малишу Миколі Олександровичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель
житлової  та  громадської  забудови,  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0002 розташовану  за адресою: вул. Широка, 9, с. Софіївка
відповідно до технічної документації із землеустрою. 
      3.  Громадянину Малишу Миколі Олександровичу право власності  на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону  України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                  О. В. Кужель

                                 

                   



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
6 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 12.03.1999 р.
« Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт  Чупахівка, 
переданих у приватну власність» 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ст.  12  Земельного Кодексу України,  розглянувши заяву гр.  Гутка
Віталія  Павловича   (додається)   про  внесення  змін  у  рішення  6  сесії  23
скликання  Чупахівської  селищної  ради   від  12.03.1999  р.,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради   від  12.03.1999  р.«  Про  внесення  зміни  в  площі  земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка, переданих у приватну власність», а
саме:  в  додатку  до  рішення під  № 548  замість  слів  «Гутков Павло
Захарович» читати «Гутко Павло Захарович».

                           Селищний голова                       О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про виплату одноразової матеріальної
допомоги  інвалідам, інвалідність яких  
пов’язана  з аварією  на Чорнобильській 
АЕС та  сім’ям, які втратили члена сім’ї  
внаслідок аварії  на Чорнобильській  АЕС

         Керуючись  ст. 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Указу Президента України від 10.11.2006 року № 945 « Про День
вшанування учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС»
відповідно  до  програми   соціального   захисту  населення   на  2019  рік,
затвердженої рішенням сесії Чупахівської  селищної  ради  від 12. 02. 2019
р.,  з  метою підтримки  матеріального  становища  вищезгаданих  категорій
громадян, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

        1.Надати  одноразову  матеріальну допомогу в розмірі 100 грн інвалідам,
інвалідність яких пов’язана  з  аварією  на  Чорнобильській АЕС  до Дня
укриття саркофагом ЧАЕС (14 грудня  ).
       2.Надати матеріальну допомогу в розмірі 100 грн. одноразово інвалідам,
інвалідність яких пов’язана із наслідками  аварії на ЧАЕС  (до 26 квітня)
       3. Надати матеріальну допомогу в розмірі 200 грн. одноразово сім’ям, які
втратили члена сім`ї   на ЧАЕС  (до 26 квітня).
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

Селищний голова                   О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про виплати щомісячної стипендії
інвалідам війни та учасникам бойових 
дій, яким виповнилося 90 років

       Керуючись   ст. 26  Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до  Програми  соціального  захисту населення  на 2019
рік, затвердженої рішенням сесії Чупахівської  селищної  ради  від 12. 02.
2019 р., з метою підтримки матеріального становища вищезгаданих категорій
громадян, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1.Виплачувати  щомісячну  стипендію  інвалідам  війни  та  учасникам
бойових дій,  яким виповнилося 90 років  в  розмірі  50  гривень  щомісячно,
починаючи з січня 2019 року.
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

                   Селищний голова              О. В. Кужель

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до  рішення  
першої  сесії сьомого скликання  
від 29.12.2017р  «Про утворення 
виконавчого  комітету Чупахівської  
селищної ради, визначення його  чисельності  
 та затвердження  персонального   складу» 

      Відповідно до пунктів 3  ч. 1 ст.26,  ч. 2 та 3 ст.  51 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада  
ВИРІШИЛА:
            1.  Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету
Чупахівської   селищної  ради   VІ  скликання,  затвердженого  рішенням
селищної  ради  від  29.12.2017   «Про  утворення  виконавчого  комітету
Чупахівської   селищної   ради,  визначення    його   чисельності    та
затвердження   персонального складу» :
            1.1. Вивести зі  складу  виконавчого  комітету   Чупахівської селищної
ради:

-   Бєланову Наталію Павлівну диспетчера агрофірми «Піонер»;
Ввести до складу виконавчого комітету:
       -  Биковець  Ольгу  Миколаївну   виконавчого директора  ПСП АФ
«Піонер».
                2. Затвердити  персональний  склад  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної  ради VІ скликання згідно з додатком.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
прав  людини,   правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,  охорони
навколишнього   середовища.

Селищний голова О. В. Кужель 



Додаток  
до рішення  16 сесії  7  скликання 

 від  15.03.2019 року
 

Персональний склад виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради

1. Кужель  Олександр  Володимирович  –  голова  Чупахівської  селищної
ради

2. Андоленко  Ольга  Миколаївна  -  заступник  голови  Чупахівської
селищної ради з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Маслюк Микола Миколайович - секретар Чупахівської селищної ради
4. Картуз  Олександр  Іванович  –  керуючий  справами  (секретар)

виконавчого  комітету  Чупахівської селищної ради.
5. Манчук Андрій Миколайович - бригадир АФ «Піонер»
6. Залавський  Костянтин  Миколайович - в.о.  старости  Лантратівського

старостату.
7. Макарова Світлана Миколаївна – директор Чупахівської спеціалізова-

ної школи.
8. Білковський Борис Миколайович – приватний підприємець
9. Щербак Олена Олександрівна – приватний підприємець
10. Биковець  Ольга  Миколаївна  –  виконавчий  директор   ПСП   АФ

«Піонер»

Секретар селищної ради                               М.М.Маслюк

                                                    


