
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
                                                     Сімнадцята  сесія

ПРОТОКОЛ

Сімнадцята сесія селищної ради

                                                                                                   від 13.05.2019 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Сімнадцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 13.05.2019                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 12 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий 
порядок денний та регламент роботи сесії:

    1.  Про  затвердження  Програми  фінансової  підтримки  Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2019 рік
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   2. Про затвердження звіту  про виконання місцевого бюджету за І квартал
2019 року
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   3. Про прийняття субвенції з районного бюджету на утримання соціальних
працівників.
 Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   4. Про прийняття субвенції з обласного бюджету 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   5.  Про  затвердження  плану  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з
підготовки  проектів регуляторних актів на 2020 рік
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   6.  Про внесення змін до текстової частини рішення Чупахівської селищної
ради  від  21.12.2018  «Про  бюджет  Чупахівської  об’єднаної  територіальної
громади на 2019 рік»
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
   7. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 21.12.2019 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»
Доповідає: Діброва Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу
   8. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 21.12.2019 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»
Доповідає: Діброва Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу
    9.  Про  затвердження передавальних актів  Грінченківського  навчально-
виховного комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ, Лантратівського навчально-
виховного комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ
 Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту



     10.  Про  затвердження  передавальних  актів  Новопостроєнського
навчально-виховного комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
    11.  Про  списання  матеріальних  цінностей  по  Комунальному
некомерційному  підприємстві  «  Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради
Доповідає: Ашурова Г.Г. – головний лікар КНП « Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
     12.  Про затвердження розпорядження селищного голови № 13-ОД від
07.05.2019 « Про внесення змін до складу тендерного комітету»
 Доповідає: Чуб П.А. - начальник організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
      13.  Про   оголошення  конкурсу  на  створення  офіційної  символіки
Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Маслюк М.М. - секретар селищної ради
     14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки
Доповідає:  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки
 Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    17.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення земельних  ділянок для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги
 Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    18.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Проценко С.О.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    19.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Проценко С.О.
 Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    20.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ланчак В.М.



Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     21.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ланчак В.М.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  земельного  відділу  економічного
розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     22.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Овчаренко С.В.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    23.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Овчаренко С.В.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    24.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ковальову І.П.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    25.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ковальову І.П.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    26.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Манзюк Т.В.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    27.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Манзюк Т.В.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    28.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Коростельову Ю.Г.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    29.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Савченко Т.М.



Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    30.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Савченко Т.М.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    31.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Савченко Т.М.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    32.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Савченко Т.М.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    33.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою
гр.Малиш М.О.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    34.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою
гр.Римар Г.І.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    35. Про надання гр. Білковській Олені Володимирівні дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
   36. Різне: Про винесення на обговорення проекту рішення регуляторного
акту  «  Про  встановлення ставок та  пільг  із  сплати земельного податку на
території Чупахівської селищної ради на 2019 рік»
Доповідає: Кужель О.В. – селищний голова

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу про
затвердження звіту  про виконання місцевого бюджету за І квартал 2019 року
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про прийнят-
тя субвенції з районного бюджету на утримання соціальних працівників.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу про
прийняття субвенції з обласного бюджету 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу затвердження
плану  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з  підготовки   проектів
регуляторних актів на 2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до текстової частини рішення Чупахівської селищної ради від 21.12.2018
«Про бюджет Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
21.12.2019 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
21.12.2019 року «Про селищний бюджет на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження  передавальних  актів  Грінченківського  навчально-виховного
комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ, Лантратівського навчально-виховного
комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження передавальних актів Новопостроєнського навчально-виховного
комплексу: ЗОШ І-ІІ ступенів – ДНЗ
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Ашурову Г.Г. – головного лікаря КНП « Центр первинної медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  списання
матеріальних  цінностей  по  КНП  «  Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення  про  затвердження
розпорядження селищного голови № 13-ОД від 07.05.2019 « Про внесення
змін до складу тендерного комітету»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретаря  селищної  ради  про  оголошення
конкурсу  на  створення  офіційної  символіки   Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельних   ділянок  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  закладів
охорони здоров’я та соціальної допомоги 



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                                                                                 СЛУХАЛИ:
Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,
регуляторної  діяльності,  земельних відносин та  екології  про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) Проценко С.О.

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Проценко С.О.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ланчак В.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ланчак В.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Овчаренко С.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Овчаренко С.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ковальову І.П.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Ковальову І.П.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Манзюк Т.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Манзюк Т.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-  начальника відділу економічного розвитку,  інвес-
тицій,  регуляторної  діяльності,  земельних відносин та екології  про затвер-
дження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( віднов-
лення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Коростельову Ю.Г.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Савченко Т.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Савченко Т.М.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Савченко Т.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
( відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Савченко Т.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання дозволу на розробку документації із землеустрою гр. Малиш М.О.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання дозволу на розробку документації із землеустрою гр. Римар Г.І.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання гр. Білковській Олені Володимирівні дозволу на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.

Голосували:
ЗА - 0
Проти-8
Утримались - 5



СЛУХАЛИ: Кужеля О.В. – селищного голову про винесення на обговорення
проекту рішення регуляторного акту « Про  встановлення ставок та пільг із
сплати земельного податку на території Чупахівської селищної ради на 2019
рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
          

Селищний голова                                           О.В. Кужель


