
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцята  сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцята сесія селищної ради

                                                                                                   від 10.10.2019 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 10.10.2019                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 11 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 двадцятої сесії:

1.  Про  затвердження  Програми  фінансового  забезпечення   «Проведення
щозмінних  передрейсових  та  післярейсових  медичних  оглядів  водіїв
транспортних засобів в КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2019-
2022 рік

Доповідає:  Ашурова Г.Г.  – головний лікар КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради

2.  Про  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством « Добробут» майна, що належить до комунальної власності
об’єднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради

Доповідає: Чуб Н.В. – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
3.  Про  внесення  змін  до  структури  апарату  управління  Чупахівської

селищної  ради   та  затвердження  структури  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

Доповідає: Кузьменко Л.Г. - начальник відділу надання адміністративних
та соціальних послуг

4. Про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців  2019 року
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
5. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської

селищної ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
6. Про внесення змін до рішення 18 сесії сьомого скликання Чупахівської

селищної ради від 18.06.2019 року «Про прийняття субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об’єднаних
територіальних громад у 2019 році»  

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу



7. Про затвердження коштів на культурно-масові заходи в ІV кварталі 2019
року на території Чупахівської селищної ради

Доповідає: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму
8.  Про  затвердження  мережі  класів  та  контингенту  здобувачів  освіти

закладів освіти Чупахівської селищної ради на 2019-2020 навчальний рік
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
9.  Про  внесення  змін  в  назву  об’єкта:  «Реконструкція  другого  корпусу

будівлі Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: провулок Шкільний 2,
смт.Чупахівка, Охтирський район, Сумська область»
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
10.  Про  внесення  змін  до  рішення  сьомої  сесії  сьомого  скликання  від

23.05.2018 « Про затвердження Положення про комісію з відзнак для дітей та
молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті
селищної ради».

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
11. Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого

проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю комунальної установи
« Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»

Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»

12.  Про затвердження документації із землеустрою.
Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу

земельноїділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5512.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5682.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

15.  Про  включення  в  перелік  земельних ділянок  сільськогосподарського
призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення земельних
торгів (аукціону)  

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

16.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Шевченку  Юрію  Олександровичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології



17.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Сергієнку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

18.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Проценку Сергію Івановичу для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

19.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

20.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Заривних  Валентину  Валентиновичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

21.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Голец Євгенію Валерійовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

22.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Римар  Віталію  Миколайовичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.   

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

 23. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Вербицькому Володимиру Вікторовичу для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради    

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

24.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Геращенку Олександру Олександровичу для ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

25.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Діденку  Володимиру  Олеговичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.             

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) у
власність  громадянину  Гончар  Івану  Миколайовичу  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських  будівель і споруд.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

27.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою
Вербицькій Світлані Євгенівні

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

28.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою
Гнилосир Владиславу Сергійовичу

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

29.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Картузу  Антону  Олександровичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

30.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Мазуну Сергію Васильовичу для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської селищної ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

31.  Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

32. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою Малиш
Денису Сергійовичу

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

33.  Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із  землеустрою
Терещенко Марії Онисимівні



Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

34.   Про  надання  дозволу  на   розробку  документації   із  землеустрою
Заікіну Юрію Михайловичу.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

  35.  Про  надання  дозволу  на   розробку  документації   із  землеустрою
Заікіній Аліні Валеріївні.

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

36.  Різне:  Про  тимчасове  припинення  надання  дозволів на  розробку
проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської ОТГ

Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та регламент
двадцятої сесії селищної ради сьомого скликання

СЛУХАЛИ: Ашурову Г.Г. – головного лікаря КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної  ради про  затвердження  Програми  фінансового  забезпечення
«Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів
водіїв транспортних засобів в КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на
2019-2022 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В. – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
закріплення на праві господарського відання за комунальним підприємством
«  Добробут»  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  об’єднаної
територіальної громади Чупахівської селищної ради ВИРІШИЛИ: Рішення по
даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Кузьменко Л.Г. - начальника відділу надання адміністративних та
соціальних  послуг  про  внесення  змін  до  структури  апарату  управління
Чупахівської  селищної  ради   та  затвердження  структури  відділу  «Центр
надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2019 року
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  внесення  змін  до  рішення  14  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  внесення  змін  до  рішення  18  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 18.06.2019 року «Про прийняття субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2019 році»  
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Калач  В.М. –  начальника  відділу  культури  та  туризму  про
затвердження коштів на культурно-масові заходи в ІV кварталі 2019 року на
території Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
затвердження мережі класів та контингенту здобувачів освіти закладів освіти
Чупахівської селищної ради на 2019-2020 навчальний рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
внесення  змін  в  назву  об’єкта:  «Реконструкція  другого  корпусу  будівлі
Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  провулок  Шкільний  2,
смт.Чупахівка, Охтирський район, Сумська область»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
внесення змін до рішення сьомої сесії  сьомого скликання від 23.05.2018 «
Про  затвердження  Положення  про  комісію  з  відзнак  для  дітей  та  молоді,
фахівців  галузі  освіти,  спорту  та  культури  при  виконавчому  комітеті
селищної ради».

ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора КУ « Центр надання соціальних послуг



Чупахівської селищної ради» про прийняття на обслуговування до відділення
( групи ) підтриманого проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю
комунальної  установи  «  Центр  надання  соціальних  послуг  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 документації із землеустрою.
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
земельноїділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5512.
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 комунальної власності кадастровий номер 5920385400:01:001:5682.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
включення в перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення,
які  підлягають  передачі  в  оренду  шляхом  проведення  земельних  торгів
(аукціону)  
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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Шевченку  Юрію  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Сергієнку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Проценку  Сергію  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Заривних Валентину  Валентиновичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Голец  Євгенію  Валерійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Римар  Віталію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр. Вербицькому Володимиру Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр. Геращенку Олександру Олександровичу для ведення особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Діденку  Володимиру  Олеговичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність
громадянину Гончар Івану Миколайовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських  будівель і споруд.
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  Вербицькій
Світлані Євгенівні
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  Гнилосир
Владиславу Сергійовичу
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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Картузу  Антону  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Мазуну  Сергію  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства на території 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
надання дозволу на  розробку  документації  із  землеустрою Малиш Денису
Сергійовичу 
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 Терещенко Марії
Онисимівні
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
ЗА - 11
Проти-1
Утримались – 0



СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання дозволу на  розробку документації   із  землеустрою Заікіну Юрію
Михайловичу.
ВИРІШИЛИ: З 11 (одинадцяти) присутніх депутатів селищної ради 1 (один)
підтримав, 4 (чотири) проти та  6 (шість) утримались.  Рішення по даному
питанню не прийняте.
Голосували:
ЗА - 1
Проти - 4
Утримались – 6

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання дозволу на  розробку документації   із  землеустрою Заікіній Аліні
Валеріївні.
ВИРІШИЛИ:  З  11  (одинадцяти)  присутніх  депутатів  селищної  ради  4
(чотири)  проти  та   7  (сім)  утримались.  Рішення  по  даному  питанню  не
прийняте.
Голосували:
ЗА - 0
Проти - 4
Утримались – 7

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
тимчасове припинення надання дозволів на розробку проектів землеустрою
щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства на території Чупахівської ОТГ
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження  Програми фінансового  забезпечення  проведення
щозмінних  передрейсових  та  післярейсових  медичних  оглядів  водіїв
транспортних засобів Чупахівської ОТГ в КНП «ЦПМСД» Чупахівської
селищної ради на 2019-2022 роки

     Керуючись підпунктом 1 пунктом «а» статті  32 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» заслухавши інформацію головного лікаря
комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради Галини АШУРОВОЇ про
затвердження  Програми фінансового  забезпечення  проведеня  щозмінних
передрейсових  та  післярейсових  медичних  оглядів  водіїв  транспортних
засобів Чупахівської ОТГ в КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на
2019-2022 роки, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму фінансового  забезпечення  проведеня  щозмінних
передрейсових  та  післярейсових  медичних  оглядів  водіїв  транспортних
засобів Чупахівської ОТГ в КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на
2019-2022 роки (додається).

2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОВЕДЕННЯ ЩОЗМІННИХ
ПЕРЕДРЕЙСОВИХ ТА

ПІСЛЯРЕЙСОВИХ МЕДИЧНИХ
ОГЛЯДІВ ВОДІЇВ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
ЧУПАХІВСЬКОЇ ОТГ

В КНП «ЦПМСД» ЧУПАХІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
НА 2019-2022 РІК

                                             

смт Чупахівка
2019 рік

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 



допомоги» Чупахівської селищної ради
3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної 

ради
4. Відповідальний виконавець 

Програми
Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада
Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради.
Комунальне некомерційне підприємство 
«Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2019 – 2022 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 
Місцевий бюджет та інші кошти, не 
заборонені чинним законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми

2019 - 2022 рік   –  60750,00 грн.
Загальний обсяг фінансових ресурсів 
фінансової підтримки може змінюватися в 
сторону збільшення

 

. 

1. Загальні положення.

        Комунальне некомерційне підприємство  «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  (далі — КНП «ЦПМСД»
ЧСР)  створено  за  рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради  (далі  —
Засновник)  від  22  червня  2018  року  шляхом  реорганізації  (перетворення)



Комунального закладу Чупахівської селищної ради «Чупахівський селищний
Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  і  є  правонаступником
зазначеного комунального закладу.

Програма  розроблена  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Цивільного  кодексу  України,  Господарського
кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових
актів.

Транспорті  перевезення належать  до найбільш травматичних галузей
економіки.  На жаль,  доволі  часто   причиною  ДТП,  в  т.ч.  смертельних,  є
незадовільний  стан  здоров’я  водія.  А  визначити  придатність  водіїв  до
безпечного   виконання  своїх  безпосередніх  обов’язків  за  станом  здоров’я
покликані  медичні  огляди.  Порядок  проведення  таких  медоглядів
обумовлений «Положенням  про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв
транспортних  засобів  (спільний  наказ  Міністерства  охорони  здоров’я  і
Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року №65/80).

 Цією програмою установлюється організація, умови та послідовність
медичного  обслуговування  водіїв  транспортних  засобів,  які  здійснюють
перевезення   пасажирів  та  вантажів,  з  проведенням  психофізіологічного
обстеження і оцінки рівня професійно важливих психофізіологічних якостей,
необхідних для безпечного керування транспортним засобом.

Медичному обслуговуванню, відповідно до цієї Програми, підлягають
водії транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів
автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом
України  «Про  автомобільний  транспорт»,  та  які  мають  чинні  ліцензії  з
надання  таких послуг.

Медичне обслуговування водіїв транспортних засобів організовується
Комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради,  проводиться у порядку
щозмінних  перед  рейсових  (після  рейсових)  медичних  оглядів  (далі  –
медичний контроль).

Медичне обслуговування проводиться фахівцями з медичною освітою
які  пройшли  підготовку  (стажування),  оволоділи  спеціальними  методами
оцінки рівня професійно важливих фізичних та психофізіологічних якостей
водіїв,  необхідних  для  безпечного  керування  транспортним  засобом,
відповідно до примірної програми підготовки.

Підвищення рівня професійної  компетентності  медичних працівників
(далі – підготовка) передбачає поглиблення і розширення професійних знань,
умінь  і  навичок,  набуття  ними  досвіду  виконання  додаткових  завдань
професійної  діяльності  і  проводиться  профільними  установами,
організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування не рідше
одного разу у п’ять років.

Наукове та організаційно-методичне забезпечення підготовки медичних
працівників здійснюється Міністерством охорони здоров’я України спільно з
науковими установами та вищими медичними навчальними закладами.



     Програмою визначено мету і основні завдання медичного обслуговування,
вирішення яких сприятимуть визначенню придатності  водіїв до безпечного
виконання своїх обов’язків за станом здоров’я. 
     Проведення медичного огляду водіїв здійснюватиметься у спеціальному
приміщенні, для проведення щозмінного перед рейсового та після рейсового
медичних оглядів водіїв транспортних засобів.
    КНП  «  ЦПМСД»  ЧСР належить  до  сфери  управління  Чупахівської
селищної ради (далі — Орган управління).
    КНП  «  ЦПМСД»  ЧСР підзвітне  і  підконтрольне  Засновнику,  Органу
управління. 
    КНП « ЦПМСД» ЧСР є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом
комунального  некомерційного  підприємства  та  наділено  усіма  правами
юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через
розрахунковий рахунок в  Охтирському управлінні  державної  казначейської
служби України в Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку. 
       З  метою  виконання  Програми  необхідно  забезпечити  фінансову
підтримку КНП « ЦПМСД» ЧСР на 2019 - 2022 рік  шляхом надання коштів з
місцевого бюджету, коштів з державного бюджету.

2. Мета програми.

   Метою програми є вирішення питання про придатність водія до безпечного
керування транспортним засобом.

3.Завдання Програми.

        Основним завданням медичного обслуговування водіїв  транспортних
засобів  є  виявлення  осіб,  які  за  результатами  медичного  і  психофізіо-
логічного обстеження не можуть бути допущені до керування транспортним
засобом як з позиції забезпечення безпеки дорожнього руху, так і  охорони
здоров’я водія, пасажирів та інших учасників дорожнього руху.
      Для здійснення медичного обслуговування водіїв транспортних засобів,
суб’єкт господарювання укладає договір з територіальним закладом охорони
здоров’я та надає йому списки водіїв, які підлягають медичним оглядам.
Заклади  охорони  здоров’я  повинні  відповідати  вимогам  законодавства  на
право  провадження  господарської  діяльності  з  медичної  практики  та
отримати відповідну ліцензію.

Виконання  Програми  здійснюється  згідно  затвердженого  плану
фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно
додатку1, 2).

5. Фінансова підтримка виконання програми.



Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  відповідно  до
законодавства України за рахунок:

— коштів місцевого бюджету ; 
—  інших  джерел  фінансування,   не  заборонених  законодавством

України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається

КНП «ЦПМСД» ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
Виконання  Програми  у  повному  обсязі  можливе  лише  за  умови

стабільної фінансової підтримки.

6. Очікувані результати виконання Програми.

Програма направлена на вирішення проблем, щодо виявлення у водіїв
ознак  алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння , або перебування  під
впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції або
виявлення погіршення фізіологічного стану водія.
Результати проведеного медичного огляду заносяться до:
      -  протоколу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних
оглядів водія транспортного засобу (далі – Протокол).
       -  журналу  реєстрації  щозмінного передрейсового та післярейсового
медичних оглядів водіїв (далі - Журнал).
       Медичний працівник заповнює усі графи Протоколу, Журналу, а водій
ставить свій підпис у Протоколі у графі «Підпис водія про відсутність скарг».
       В  шляховому листі водія  ставиться  відмітка  з  особистим підписом
медичного працівника про допуск водія до керування транспортним засобом.
        У  разі  виявлення  ознак  тимчасової  непрацездатності,  водій  не
допускається  до  керування  транспортним  засобом  відповідної  категорії.
Відсторонені від роботи за станом здоров’я водії направляються на медичний
огляд до закладу охорони здоров’я, де вони перебувають на обліку.
       Водієві  видається  довідка  (оформлена  в  довільній  формі),  у  якій
вказується  час  та  причини  звільнення  від  роботи,  короткий  опис  скарг,
об’єктивних  даних  захворювання  (травми):  температура  тіла,  частота
скорочень  серця,  артеріальний  тиск,  колір  слизових,  наявність  ушкоджень
тощо.
    При наявності у водія ознак впливу алкогольного, наркотичного чи іншого
сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують
увагу та швидкість реакції, медичний працівник проводить обстеження водія
та  складає  Акт  медичного  огляду  відповідно  до  Інструкції  про  порядок
виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи
іншого  сп’яніння  або  перебування  під  впливом лікарських  препаратів,  що
знижують  увагу  та  швидкість  реакції,  затвердженої  наказом  Міністерства
внутрішніх  сапав  України,  Міністерства  охорони  здоров’я  України  09



листопада  2015  року  №  1452/735,  зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції
України 11 листопада 2015 року за № 1413/27858.

Головний лікар                                                               Г.Г.Ашурова

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019      смт Чупахівка

Про  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  «Добробут»  майна,  що  належить  до  комунальної
власності  об’єднаної  територіальної  громади  Чупахівської  селищної
ради

      Керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  головного  бухгалтера
Чупахівської  селищної  ради  Наталії  ЧУБ  про  закріплення  на  праві
господарського відання за  комунальним підприємством «Добробут» майна,
що належить до комунальної  власності  об’єднаної  територіальної  громади
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 
1. Закріпити на праві господарського відання за комунальним підприємством
«  Добробут»  майно,що  належить  до  комунальної  власності  об’єднаної
територіальної  громади  Чупахівської  селищної  ради  та  знаходиться  на
балансі Чупахівської селищної ради, згідно з додатком 6 до цього рішення.
2.  Надати  право  комунальному  підприємству  «Добробут»  Чупахівської
селищної  ради здійснювати контроль за  збереженням та  використанням за
цільовим призначенням майна, зазначеного у додаткові 6 до цього рішення.
3.  Чупахівській  селищній  раді  спільно  з  комунальним  підприємством
«Добробут»  Чупахівської  селищної  ради  здійснити  організаційно-правові
заходи щодо виконання цього рішення.
4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток  6 до договору 
№1-07.09.2018р

зг рішення сесії Чупахівської 
селищної ради від  10.10.2019р.



Майно, що закріплюється на праві господарського відання за
комунальним підприємством «Добробут», належить до комунальної

власності обєднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради
та передається на баланс КП  «Добробут»

                                       
       

Найменування майна 
та його технічні 
характеристики

Рік 
випуску

Інвентарни
й

номер 

Первісна 
балансова 
вартість, 
грн

Кількіст
ь

 Причіп 283636 09. 2019 10140078 31300,00 1

Навантажувач НФУ-
800Б з         
ковшем 0,8 м.куб.

09. 2019 10140079 65500,00 1

Насос глибинний ЕЦВ 03.2018 7000,00 1

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт. Чупахівка
Про  внесення  змін   до  структури  апарату  управління  Чупахівської
селищної ради та  затвердження  структури  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

 
Керуючись  пунктом  6  чатиною  1  статті  26  Закону  України  «  Про

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  вимог  статті  12  Закону
України « Про адміністративні послуги» з урахуванням вимог Закону України
«  Про  засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської
діяльності»,  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  20
лютого  2013  року  №118  «  Про  затвердження  Примірного  положення  про
центр надання адміністративних послуг» та з метою створення доступних та
зручних  умов  для  реалізації  та  захисту  прав,  свобод  і  законних  інтересів
фізичних та  юридичних осіб  щодо отримання адміністративних послуг на
території Чупахівської селищної ради, селищна  рада ВИРІШИЛА:
 

1. Внести  зміни до структури апарату управління Чупахівської селищної
ради  в частині: назву «Відділ надання адміністративних та соціальних
послуг» змінити  на «Відділ «Центр надання адміністративних послуг»

2. Затвердити структуру  відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради. ( додається)

3. Затвердити  Положення  про  відділ  «Центр  надання  адміністративних» 
Чупахівської селищної  ради ( додається) 

4. Ініціювати  укладення  меморандумів   про  співпрацю  у  сфері  надання
адміністративних послуг з  управлінням соціального захисту населення
Охтирської  районної  державної  адмністрації,  Головним  управління
Держгеокадастру в Сумській області.

5. Рішення  в  частині  внесення  змін  до  структури  апарату  управління
Чупахівської селищної ради вступає в дію з 01.01.2020 року

6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію    з
планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



 

Структура відділу «Центр надання адміністративних послуг»
 Чупахівської селищної ради

Тип Посада Кількість

ЦНАП
ОМС
(ОТГ)

Керівник з повноваженнями адміністратора
(послуги РАЦС, нотаріату та загальне керівництво

відділом)
1

Адміністратор (послуги соціального характеру:
субсидії, державні допомоги, пільгові категорії)
додатково взаємозамінність з спеціалістом по

реєстрації місця проживання)

1

Державний реєстратор (з повноваженнями
адміністратора (нерухомість, бізнес, витяги ДЗК)

1

Гол. спеціаліст по реєстрації  місця проживання з
повноваженнями адміністратора

1

Місце для самообслуговування відвідувачів 1

Разом 5

___________________



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1.Загальні положення

1.1. Це  Положення  розроблене  на  підставі  постанови  Кабінету
Міністрів  України  «Про  затвердження  Примірного  положення  про  центр
надання адміністративних послуг» від 20.02.2013 №118.

1.2. Центр надання  адміністративних послуг Чупахівської  селищної
ради  Охтирського  району  Сумської  області  (далі  -  Центр)  утворюється  з
метою забезпечення надання адміністративних та соціальних послуг 

1.3. Центр  є  структурним  підрозділом  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області та у своїй
діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих
органів  виконавчої  влади,  рішеннями  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області (далі  –  рада)  та  розпорядженнями
селищного  голови, положенням про центр.

1.4. Посадові  інструкції  працівників  Центру  затверджуються
сільським головою та погоджуються керівником Центру.

1.5. Центр за своєю природою є відділом надання адміністративних та
соціальних  послуг,  утворений  як  структурний  підрозділ  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  та  не  має  статусу
юридичної особи.

2. Основні завдання і права

2.1. Основними завданнями Центру є:
1)  організація  надання  адміністративних  та  соціальних  послуг  у

найкоротший  строк  та  за  мінімальної  кількості  відвідувань  суб’єктів
звернень;

2)  спрощення  процедури  отримання  адміністративних  послуг  та
поліпшення якості їх надання;

3)  забезпечення  інформування  суб’єктів  звернень  про  вимоги  та
порядок  надання  адміністративних  послуг,  що  надаються  через
адміністратора.

2.2.  Основними завданнями адміністратора є:
1)  надання  суб’єктам звернень  вичерпної  інформації  і  консультацій

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2)  прийняття  від  суб’єктів  звернень  документів,  необхідних  для

надання  адміністративних  послуг,  здійснення  їх  реєстрації  та  подання
документів  (їх  копій)  відповідним  суб’єктам  надання  адміністративних

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


послуг  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після  їх  отримання  з
дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3)  видача  або  забезпечення  надсилання  через  засоби  поштового
зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у
тому  числі  рішення  про  відмову  в  задоволенні  заяви  суб’єкта  звернення),
повідомлення  про  можливість  отримання  адміністративних  послуг,
оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4)  організаційне  забезпечення  надання  адміністративних  послуг
суб’єктами їх надання;

5)  здійснення  контролю  за  додержанням  суб’єктами  надання
адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6)  надання  адміністративних  послуг  у  випадках,  передбачених
законом;

7)  складення  протоколів  про  адміністративні  правопорушення  у
випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення
стягнень.

2.3.  Адміністратор має право:
1)  безоплатно  одержувати  від  суб’єкта  надання  адміністративних

послуг, державних органів,   органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та
інформацію,  пов’язані  з  наданням таких  послуг,  в  установленому законом
порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади
та  органах  місцевого  самоврядування,  отримувати  їх  висновки  з  метою
надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3)  інформувати  керівника  центру  та  суб’єктів  надання
адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання
адміністративної  послуги,  вимагати вжиття заходів до усунення виявлених
порушень;

4)  посвідчувати  власним  підписом  та  печаткою  (штампом)  копії
(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які
необхідні для надання адміністративної послуги;

5)  порушувати  клопотання  перед  керівником  центру  щодо  вжиття
заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру

6)  приймати  вхідний  пакет  документів,  який  подається
уповноваженим представником суб’єкта звернення або представника в особі
старости населеного пункту, який/ яка пред’являє документи, що посвідчують
особу представника та засвідчують його повноваження.

2.4. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:
1)  здійснює  керівництво  роботою  центру,  несе  персональну

відповідальність за організацію діяльності центру;
2)  організовує  діяльність  центру,  у  тому  числі  щодо  взаємодії  із

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення
ефективності роботи центру;



3)  координує  діяльність  адміністраторів,  контролює  якість  та
своєчасність виконання ними обов’язків;

4)  організовує  інформаційне  забезпечення  роботи  центру,  роботу  із
засобами  масової  інформації,  визначає  зміст  та  час  проведення
інформаційних заходів;

5)  сприяє  створенню  належних  умов  праці  у  центрі,  вносить
пропозиції органу (посадовій особі),  що утворив центр, щодо матеріально-
технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8)  виконує  інші  повноваження  згідно  з  актами  законодавства  та

положенням про центр.

3. Організація роботи Центру

3.1. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через
адміністратора  шляхом  його  взаємодії  із  суб’єктами  надання
адміністративних послуг.

3.2. Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  Центр,
визначається Чупахівською селищною радою.

3.3.  У центрі, за рішенням селищної ради, також може здійснюватися
прийняття  звітів,  декларацій  та  скарг,  надання  консультацій,  прийняття  та
видача  документів,  не  пов’язаних  з  наданням  адміністративних  послуг,
укладення  договорів  і  угод  представниками  суб’єктів  господарювання,  які
займають монопольне становище на відповідному ринку послуг,  які мають
соціальне значення  для  населення  (водо-,  тепло-,  газо-,  електропостачання
тощо).

3.4. У  приміщенні,  де  розміщується  Центр,  можуть  надаватися
супутні  послуги  (виготовлення  копій  документів,  ламінування,
фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг
тощо).

3.5. Добір  суб’єктів  господарювання  для  надання  супутніх  послуг
здійснюється  радою,  на  конкурсній  основі  за  критеріями  забезпечення
мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з
урахуванням  вимог  законодавства  у  сфері  оренди  державного  та
комунального майна.

3.6. Забороняється  відносити  до  супутніх  послуг  надання
консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг,
продаж бланків заяв та інших документів,  необхідних для звернення щодо
надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні,
формуванні пакета документів.

3.7. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів
звернень інформаційними стендами із  зразками відповідних документів  та
інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги
без сторонньої допомоги.



3.8. За  рішенням  ради,  можуть  встановлюватися  додаткові  вимоги
щодо  обслуговування  суб’єктів  звернення,  зокрема  можливість  надання
суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за
допомогою  засобів  телекомунікації  (телефону,  електронної  пошти,  інших
засобів зв’язку).

3.9. Встановлені  вимоги  щодо  якості  обслуговування  суб’єктів
звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних
послуг, визначених законом.

3.10.Суб’єкт  звернення  для  отримання  адміністративної  послуги  в
центрі звертається до адміністратора - посадової особи ради, яка організовує
надання адміністративних послуг.

3.11.Керівник  центру  призначається  на  посаду  та  звільняється  з
посади селищним головою.

3.12.Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади
селищним головою.

3.13.Кількість  адміністраторів,  які  працюють у  центрі,  визначається
радою.

3.14.Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з
центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними
органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами
або організаціями.

3.15.З  метою  забезпечення  створення  зручних  та  доступних  умов
отримання  послуг  суб’єктами  звернень  у  межах  Чупахівської  ОТГ  за
рішенням  ради  можуть  утворюватися  територіальні  підрозділи  центру  та
віддалені  місця  для  роботи  адміністраторів  такого  центру,  у  яких
забезпечується  надання  адміністративних  послуг  відповідно  до  переліку,
який визначається радою.

3.16.Час прийому суб’єктів  звернень є  загальним (єдиним)  для всіх
адміністративних послуг, що надаються через центр та становить не менш як
п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

3.17.У  територіальних  підрозділах  центру  та  у  віддалених  робочих
місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається
радою.

3.18.При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без
перерви на обід та не менш як один день на тиждень до 20-ї години, за умови
відповідного кадрового забезпечення Центру, з тим, щоб уникнути порушень
чинного трудового законодавства.

3.19. За рішенням органу (посадової  особи),  що утворив центр, час
прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

3.20.Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
центру здійснюється за кошти місцевого бюджету.

3.21.Центр  звільняється  від  плати  за  підключення  (у  тому  числі
обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що
використовуються для надання адміністративних послуг.



4.  Заключні положення
4.1.  Ліквідація  і  реорганізація  Відділу  проводиться  Чупахівською

селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.2.  Зміни  і  доповнення  до  цього  Положення  вносяться  в  порядку,

встановленому для його прийняття.

Начальник відділу надання
адміністративних та соціальних
послуг                                                                           Лідія КУЗЬМЕНКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10 жовтня 2019 року                                                                      смт  Чупахівка

Про затвердження звіту про 
виконання бюджету 
за 9 місяців 2019 року

Керуючись  пунктом  23  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  виконуючої  обов’язки
начальника фінансового відділу Любов Діброви про виконання бюджету за 9
місяців 2019 року,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 9 місяців  2019
року згідно додатку  1, 2.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                               Олександр  КУЖЕЛЬ

 



Додаток 1

Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за  9 місяців 2019 року

Код
бюджетної

класифікації
Найменування платежу

План на 9
міс. 2019

року

Надійшло за
9міс. 2019

року
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 6 376 628,00 6 180 947,22

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
на збільшення ринкової вартості

4 322 148,00 4 065 588,56

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4 322 148,00 4 065 588,65

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими  агентами,  із  доходів  платника
податку у вигляді заробітної плати

 2 097 498,00 2 003 616,32

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими  агентами,  із  доходів  платника
податку інших ніж заробітна плата

2 201 650,00 2 044 072,09

11010500
Податок  на  доходи  фізичних  осіб,  що  сплачує-
ться фізичними особами за результатами річного
декларування

23 000,00 17 900,15

13000000
Рентна  плата  та  плата  за  використання  інших
природних ресурсів

14 200,00 25 987,68

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів

14 200,00 25 663,02

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в  частині  деревини,  заготовленої  в
порядку рубок головного користування

0,00 17 431,07

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне вико-
ристання  лісових  ресурсів  в  частині  деревини,
заготовленої  в  порядку  рубок  головного
користування)

14 200,00 8 231,95

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 324,66

13030100
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів  в  частині  деревини,  заготовленої  в
порядку рубок головного користування  

0,00 324,66

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 37 400,00 47 175,74

14040000
Акцизний податок з  реалізації  суб`єктами госпо
дарювання  роздрібної  торгівлі  підакцизних
товарів   

37 400,00 47 175,74

18010000 Податок на майно 570 680,00 574 669,27
18010200 Податок на нерухоме майно 0,00 1 551,64

18010300

Податок  на  нерухоме  майно,  відмінне  від
земельної  ділянки,  сплачений  фізичними
особами,  які  є  власниками  об`єктів  нежитлової
нерухомості

7 950,00 3 241,22



18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, сплачений юридичними особами, які
є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

12 300,00 9 743,40

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 29 280,00 51 256,29
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 416 150,00 359 537,19
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 32 000,00 83 593,62
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 73 000,00 65 745,91
18050000 Єдиний податок 1 429 200,00 1 467 525,97
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 17 700,00 17 666,25
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 543 000,00 306793,11

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаро-
виробників,  у яких частка сільськогосподарсько-
го  товаровиробництва за  попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

868 500,00 1 143 066,61

20000000 Неподаткові надходження 11 200,00 25 663,63

21000000
 Доходи  від  власності  та  підприємницької
діяльності   

700,00 1 870,00

21080000 Інші  надходження Державне мито 700,00 1 870,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 700,00 1 870,00

22000000
Адміністративні  збори  та  платежі,  доходи  від
некомерційної господарської діяльності

10 500,00 7 082,04

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 5 500,00 2 894,38

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3 100,00 1 702,00

22012600
Адміністративний  збір  за  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

2 400,00 1 192,38

22090000 Державне мито 5 000,00 4 187,66

22090100
Державне мито,  що сплачується за місцем розг-
ляду та оформлення документів, у тому числі за
оформлення документів на спадщину і дарування

5 000,00 4 187,66

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 16 711,59
24060000 Інші надходження 0,00 16 711,59
24060300  Інші надходження 0,00 135,72

24062200

 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ді-
лянках державної та комунальної власності, які не
надані у користування та не передані у влас-ність,
внаслідок  їх  самовільного  зайняття,  вико-
ристання  не  за  цільовим  призначенням,  зняття
ґрунтового покриву (родючого шару)

0,00 16575,87

40000000 Офіційні трансферти 11 504 761,00 11 512 752,27
41000000 Від органів державного управління 11 504 761,00 11 512 752,27

41020000
Дотації  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам

1 900 800,00 1 900 800,00

41020100 Базова дотація 1 900 800,00 1 900 800,00

41030000
Субвенції   з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам

6 480 700,00 6 480 700,00

41033200 Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  формування  інфраструктури

780 000,00 780 000,00



об`єднаних територіальних громад

41033900
Освітня  субвенція  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам

3 669 200,00 3 669 200,00

41034200
Медична  субвенція  з  державного  бюджету
місцевим бюджетам

2 031 500,00 2 031 500,00

41040000
Дотації  з  місцевих  бюджетів  іншим  місцевим
бюджетам

2 633 751,00 2 633 751,00

41040200

Дотація  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
переданих  з  державного  бюджету  видатків  з
утримання закладів освіти та охорони здоров`я за
рахунок  відповідної  додаткової  дотації  з
державного бюджету

2 633 751,00 2 633 751,00

41050000
Субвенції  з  місцевих  бюджетів  іншим місцевим
бюджетам 

489 510,00
497 501,27

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання дер-
жавної підтримки особам з особливими освітніми
потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету

17 000,00 17 000,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти `Нова українська школа` за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

62 798,00 62798,00

41051500
 Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
переданих видатків  у сфері  охорони здоров’я за
рахунок коштів медичної субвенції

34 290,00 34 290,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування
вартості  лікарських  засобів  для  лікування
окремих  захворювань  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету

33 810,00 32 893,27

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 204 981,00 213 889,00

41054300

Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення якості освіти
за  рахунок  відповідної  субвенції  з  державного
бюджету

136 631,00 136 631,00

Всього  без урахування трансфертів 6 384 828,00 6 206 610,85
Всього 17 889 589,00 17 719 363,12

Станом  на  01.01.2019  року  залишок  коштів  загального  фонду  на
рахунках Чупахівської селищної ради становить 800 153,81 грн.

Станом  на  01.10.2019  року  залишок  коштів  загального  фонду  на
рахунках Чупахівської селищної ради становить  1 153 189,56 грн.
Відсоток  виконання  за  власними  доходами  селищного  бюджету  складає
97,21%,  недовиконана  дохідна  частина  селищного  бюджету  на  суму
178 217,15 грн. 

Секретар  селищної  ради                                        Микола МАСЛЮК
Додаток 2

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради



за 9 місяців  2019 року

Код
Назва видатків за функціональною

 структурою

Затверджен
о видатків
на 2019 рік

Затверджен
о видатків
на 9 міс.

  2019року

Касові
видатки за 
9 міс. 2019

року
Загальний фонд

01 Чупахівська селищна рада 8 522 450,00 5 964 973,00 5 194 604,92

0110150

Організаційне,інформаційно-аналітичне
та матеріально-технічне  забезпечення
діяльності  обласної  ради,  районної
ради,  районної  у  місті  ради  (у  разі  її
ство-рення), міської, селищної, сільської
рад

3 125 401,00  2 021 767,00  1 961 369,61

0112111
Первинна  медична  допомога  населен-
ню,  що  надається  центрами  первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги

758 000,00 603 000,00 471 322,37

0112146
Відшкодування  вартості  лікарських  за-
собів  для  лікування  окремих  захворю-
вань

33 810,00 33 810,00 32 893,27 

0113032
Надання  пільг  окремим  категоріям
громадян з оплати послуг зв’язку

10 822,00 0,00 0,00

0113033
Компенсаційні  виплати  на  пільговий
проїзд  автомобільним  транспортом
окремим категоріям  громадян

13 647,00 0,00 0,00

0113160

Надання соціальних гарантій  фізичним
особам,  які  надають  соціальні  послуги
громадянам  похилого  віку,  особам  з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хво-
рим, які не здатні до самообслуговува-
ння і потребують сторонньої допомоги

28 714,00 1 244,00 0,00

0113180

Надання  пільг  населенню  (крім  вете-
ранів війни і  праці,  військової  служби,
органів  внутрішніх  справ  та  громадян,
які  постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської  катастрофи)  на  оплату  житлово-
комунальних послуг

5 414,00 0,00 0,00

0113191
Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни  та праці

31 187,00 0,00 0,00

0113241
Забезпечення  діяльності  інших  зак-
ладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення

1 617 624,00 1 332 008,00 1 227 476,76

0113242
Інші заходи у сфері соціального захис-
ту і соціального забезпечення

26 907,00 6 750,00 3 865,00

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек 242 000,00 197 000,00 172 062,08

0114060
Забезпечення діяльності  палаців i буди-
нків культури, клубів, центрів  дозвілля
та iнших клубних  закладів

815 000,00  601 000,00 498 241,62

0115061 Забезпечення  діяльності місцевих цент-
рів  фізичного   здоров’я  населення
«Спорт  для  всіх»  та  проведення
фізкультурно-масових  заходів  серед

50 000,00 0,00 0,00



населення регіону

0116013
Забезпечення  діяльності водопровідно-
каналізаційного  господарства

10 000,00 6 400,00 173,58

0116014
Забезпечення збору та вивезення сміття
і відходів

100 000,00 40 000,00 0,00

0116030
Організація  благоустрою   населених
пунктів

1 015 000,00 828 000,00 663 228,73

0117130 Здійснення  заходів  із землеустрою 58 000,00 58 000,00 12 000,00

0117461
Утримання  та  розвиток  автомобільних
доріг  та  дорожньої   інфраструктури за
рахунок коштів  місцевого бюджету

700 000,00 203 000,00 151 971,90

0117610
Сприяння  розвитку  малого  та
середнього підприємства

12 000,00 12 000,00 0,00

0118330
Інша  діяльність  у  сфері  екології  та
охорони природних   ресурсів

76 994,00 20 994,00 0,00

    06
Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної   ради

11 369 
734,00

8 769 496,00 7 761 898,60

0610160

Керівництво і управління у відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,
селах,  об`єднаних  територіальних
громадах

337 000,00 232 000,00 186 864,18

0611010 Надання  дошкільної освіти 1 553 000,00 1 238 038,00 1 015587,55

0611020

Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними  закла-
дами (  в  т. ч.  школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізова-
ними  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами

8 503 661,00 6 545 885,00 5 995 895,34

0611090
Надання  позашкільної  освіти  поза-
шкільними закладами освіти, заходи  із
позашкільної роботи з дітьми

181 000,00 137 500,00 72 510,17

0611150
Методичне   забезпечення   діяльності
навчальних  закладів

265 000,00 201 000,00 182 883,85

0611161
Забезпечення   діяльності  інших  зак-
ладів у сфері освіти

440 000,00 325  000,00 252 835,19

0611162
Окремі заходи по реалізації  державних
(регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку

20 200,00 0,00 0,00

0613140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім
заходів з оздоровлення дітей, що здійс-
нюються  за  рахунок  коштів  на  оздо-
ровлення   громадян,  які   постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)

69 873,00 68 873,00 55 322,32

     37
 Фінансовий  відділ  Чупахівської
селищної   ради

3 610 395,00 2 733 598,00 2 633 975,90

3710160

Керівництво і управління у відповідній
сфері  у  містах  (місті  Києві),  селищах,
селах,  об`єднаних  територіальних
громадах

546 000,00 385 700,00 330 719,58

3719410 Субвенція  з  місцевого  бюджету  на
здійснення  переданих видатків  у  сфері

2 754 270,00 2 065 790,00 2 065 790,00



охорони  здоров`я  за  рахунок  коштів
медичної субвенції

3719770
Інші субвенції з місцевого бюджету 295 125,00 267 108,00 222 466,32

3719800

Субвенція з місцевого бюджету держа-
вному  бюджету  на  виконання  програм
соціально-економічного  розвитку
регіонів

15 000,00 15 000,00 15 000,00

Усього 
23 502579,00 17 468067,00 15 590 479,42

 
Секретар  селищної  ради                                        Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10 жовтня 2019 року                           смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 21.12.2018 року. «Про бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

      Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Чупахівської селищної
ради  проект  про  внесення  змін  до  селищного  бюджету  на  2019  рік,
сформований на підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Внести  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  Чупахівської  селищної  ради
сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік»  такі  зміни  (12.02.2019.,
15.03.2019., 13.05.2019.,18.06.2019., 12.08.2019):
1. Пункт 1 викласти в новій редакції, а саме:
Визначити на 2019 рік:
        -  доходи селищного бюджету у сумі  25 127 186 гривень, в тому числі
доходи загального фонду  селищного бюджету – 24 311 001 гривень, доходи
спеціального фонду селищного бюджету – 816 185 гривень, згідно з додатком
№ 1 цього рішення; ,
       - видатки селищного бюджету у сумі 28 622 197 гривень, в тому числі
видатки загального фонду селищного бюджету – 23 561 579 гривень, видатки
спеціального  фонду  селищного  бюджету  – 5 060  618 гривень,  згідно  з
додатком № 3 цього рішення.
- профіцит селищного бюджету у сумі 0,00 гривень, в тому числі загального
фонду  селищного  бюджету  0,00  гривень  згідно  з  додатком  № 2  до  цього
рішення.
- дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 0,00 гривень згідно
з додатком № 2 до цього рішення.
1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення  головним  розпорядникам  коштів
селищного бюджету  на  2019 рік  у  розрізі  відповідальних  виконавців  за
бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього рішення.
1.3. Пункт 3 викласти в новій редакції, а саме:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n97


Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4
до цього рішення.
1.4.  Затвердити  розподіл  витрат  місцевого  бюджету  на  реалізацію
місцевих/регіональних програм у сумі 14435 232 гривень згідно з додатком
№5 до цього рішення.
         2. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

Селищний голова       Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання



Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10 жовтня 2019  року смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної ради   від 21.12.2018 року «Про бюджет Чупахівської селищної 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»

        Керуючись пунктами  4,5 частини  2 статті  101 Бюджетного кодексу
України,  відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26,  частиною 1 пункту
«а»  підпункту   4  статті  28,  статті  65  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  основі  клопотання  Чупахівської  селищної
ради,  Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради,
Комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  заслухавши інформацію виконуючої  обов’язки  начальника
фінансового відділу Любов Діброви про внесення змін до рішення 14 сесії
сьомого скликання Чупахівської селищної ради   від 21.12.2018 року  «Про
бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади  на 2019
рік» селищна рада ВИРІШИЛА:

    1)  Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТКВКБМС 0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам,  які
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,
дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і
потребують сторонньої допомоги» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в
сумі  28  714   грн.  на  ТКВКБМС 0113241  «Забезпечення  діяльності  інших
закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»  8 000  грн.  та  ТКВКБМС
0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  3 714  грн.  та  ТКВКБМС  0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» 17  000 грн. 
     З  ТКВКБМС  0115061  «Забезпечення  діяльності  місцевих  центрів
фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)»  в  сумі  50 000  грн.  на  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення
діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  iнших
клубних  закладів»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар»  10 000  грн.  ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»



КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 30 000 грн.  та КЕКВ 2120 «Нарахування на
заробітну  плату»  10 000  грн.  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної
середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-
дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями,
гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  35 000 грн. та КЕКВ
2120 «Нарахування на заробітну плату» 5 000 грн. 
        ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 9 000 грн. на КЕКВ 2210 ««Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 9 000 грн.
       З ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» з КЕКВ 2111
«Заробітна  плата»  в  сумі  5000  грн.  на  КЕКВ 2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» 5000 грн.
       З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,  обладнання та  інвентар» 35000 грн.  на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 35000 грн. 
        З  ТКВКБМС 0110150 «Організаційне,  інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 6 000 грн. на КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 6 000 грн.
        З  ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності  палаців i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» з КЕКВ 2111
«Заробітна  плата»  20  000  грн.  та  КЕКВ  2120  «Нарахування  на  заробітну
плату» 10 000 грн. на  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 10
000 грн. та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 20 000
грн.
         З ТКВКБМС 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з
оздоровлення  дітей,  що  здійснюються  за  рахунок  коштів  на  оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» в сумі 12
099,5грн.  з  КЕКВ 2230  «Продукти  харчування»  9  649  грн.  та  КЕКВ 2730
«Інші  виплати  населенню»  в  сумі  2450,5  грн.  на  ТКВКБМС  0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2240
«Оплат послуг, крім комунальних» в сумі 8479,5 грн. та КЕКВ 2730 ««Інші
виплати населенню» в сумі 3620 грн. 
       З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 25 000 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування
за оплату праці» 5 000 грн. та направити на видатки по ТКВКБМС 0611020
«Надання  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми  навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2111



«Заробітна  плата»  25  000 грн.  та  КЕКВ 2120 «Нарахування  на  заробітну
плату» 5 000 грн.
       З ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 43 000 грн., з них направити на видатки
по  ТКВКБМС  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 10 000. грн., для
закупівлі запасних частин для автобуса MERSEDES –BENZ  SPRINTER 315
по  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»   3  000  грн.  та  КЕКВ  2120
«Нарахування  на  заробітну  плату»  5 000  грн.  та  ТКВКБМС   0112111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної  (медико-санітарної)  допомоги  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні
трансферти підприємствам (установам, організаціям)»  в сумі 13 000 грн., з
них  2500  грн.  згідно  «Програми  фінансового  забезпечення  медичною
допомогою  по  проведенню  щозмінних  перед  рейсових  та  після  рейсових
медичних оглядів транспортних засобів Чупахівської ОТГ КНП «ЦПМСД»»
на 2019-2022 рік. та по ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців
i  будинків  культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»
КЕКВ  2240  «Оплата  послуг,  крім  комунальних»  в  сумі  12 000  грн.,  для
поточного ремонту кабінету ЦНАП. 
       З  ТКВКБМС  0117610  «Сприяння  розвитку  малого  та  середнього
підприємництва» з  КЕКВ 2800 «Інші поточні  видатки» в сумі  12 000 грн.
кошти в сумі 12 000 грн. та направити  на видатки по ТКВКБМС 0114060
«Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків  культури,  клубів,  центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг,  крім
комунальних» в сумі 12 000 грн., для поточного ремонту кабінету ЦНАП. 
       З ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої  інфраструктури за  рахунок коштів  місцевого бюджету» з  КЕКВ
2240 «Оплата послуг , крім комунальних» в сумі 35 000 грн. на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 35 000 грн. 
     З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2210 ««Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 25 000 грн. на
КЕКВ 2240 «Оплата послуг , крім комунальних» в сумі 25 000 грн. 
     З ТКВКБМС 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ   2240  «Оплата
послуг,  крім  комунальних»  в  сумі  1000  грн.  на  КЕКВ  2210  «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 1 000 грн.
      З  ТКВКБМС  061090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами  освіти,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  з  КЕКВ  2111
«Заробітна плата» в сумі 12 000 грн. та направити на видатки по ТКВКБМС



0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»  КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 12 000 грн.
       З ТКВКБМС 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 15 000 грн. на ТКВКБМС 0611010
«Надання дошкільної  освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000
грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 5 000 грн.
       2)  Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на 
01.01.2019 року кошти в сумі 59 000 грн. на ТКВКБМС  0112111 Первинна
медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медичної
(медико-санітарної) допомоги КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти
підприємствам (установам, організаціям)»  в сумі 59 000 грн. 
      Внести відповідні зміни до програми фінансової підтримки комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради. 
    3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 
інвестицій.

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання



Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10 жовтня 2019  року смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 18 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  18.06.2019  року  «Про  прийняття  субвенції  з
державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2019 році»  

           Керуючись статтею 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  на  підставі  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  заслухавши
інформацію  виконуючої  обов’язки  начальника  фінансового  відділу  Любов
Діброви  «Про  внесення  змін  до  рішення  18  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 18.06.2019 року «Про прийняття субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури
об’єднаних територіальних громад у 2019 році» селищна рада ВИРІШИЛА:

        1)  Перерозподілити  раніше  заплановану  субвенцію  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  формування  інфраструктури  об’єднаних
територіальних громад у 2019 році  з спеціального фонду ТКВКБМС 0117362
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування  інфраструктури
об`єднаних територіальних громад»  в сумі 579 100 грн. 
         Кошти в сумі 282 000 грн. направити на видатки спеціального фонду
відділу  освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради  на ТКВКБМС
0617362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування
інфраструктури  об`єднаних  територіальних  громад»  КЕКВ  3142
«Реконструкція  та  реставрація  інших об`єктів» для  реконструкції  топочної
системи опалення КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) "Сонечко" за адресою
смт.Чупахівка  провул.Заозерний,  буд.2  в  сумі  94 000  грн.,  реконструкції
топочної  системи  опалення  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів адресою смт.Чупахівка провул.Шкільний, буд.2 в сумі 94 000 грн. та
реконструкції топочної системи опалення Лантратівської філії  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  за  адресою  в  с.Лантратівка,  пров.
Шкільний, буд.3 в сумі 94 000 грн. 
         Виділити з вільного залишку, який склався на 01.01.2019 року кошти в
сумі 15 000 грн.,  на умовах спів фінансування з місцевим бюджетом по 5 000
грн. на кожну установу. 
        Відділу совіти,молоді та спорту Чупахівської селищної ради відкрити
мережу по ТКВКБМС 0617362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад».
       Кошти в сумі 297 100 грн. направити на видатки спеціального фонду
Комунальному  некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-



санітарної  допомоги  Чупахівської  селищної  ради» на  ТКВКБМС 0117362
«Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках  формування  інфраструктури
об`єднаних  територіальних  громад»  КЕКВ  3142  «Реконструкція  та
реставрація  інших об`єктів»  для  реконструкції  топочної  системи опалення
КНП  «  Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за  адресою  смт
Чупахівка  вул.  Воздвиженська,  буд.23  в  сумі  94 000  грн.  та  кошти  в  сумі
203 100  грн.  направити  на  капітальний  ремонт  амбулаторії  КНП  «  Центр
первинної медико-санітарної допомоги Чупахівської селищної ради».
       Виділити з вільного залишку, який склався на 01.01.2019 року кошти в
сумі 5 000 грн.,  на умовах спів фінансування з місцевим бюджетом. 
КНП « Центру первинної медико-санітарної допомоги» відкрити мережу по
ТКВКБМС  0617362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад».
        2) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та
інвестицій.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія



Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт. Чупахівка

Про затвердження коштів                                                                                      
на культурно-масові заходи                                                                                   
в ІV кварталі  2019 року

     Керуючись частинами 7, 8 статті 32 та статті 40 Закону України « Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши начальника відділу культури
та  туризму  Чупахівської  селищної  ради  Калач  Віру  Миколаївну  про
затвердження коштів на культурно-масові заходи в ІV кварталі 2019 року на
території Чупахівської селищної ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити кошти  у сумі  на  проведення культурно-масових 
заходів в ІV кварталі 2019 року на території  Чупахівської 
селищної ради  (додаток додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток

 Кошти  на проведення культурно-масових заходів
в ІV кварталі  2019 року  відділу культури та туризму

Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Мета виділення
коштів

Сума Загальна
сума



1. День Чупахівської громади 
«Кожному мила своя 
сторона» (28.09)

-транспорт                       
-призи для конкурсів      
-спортивні змагання       
-квіти для покладання    
-реклама, оголошення    
-фотозони, виставки       

- 1000          
- 1000          
- 2000          
- 500            
- 500            
- 1000    

6000

2. День села Грінченкове 
«Село моє – мій  рідний 
край» (30.09)

-транспорт                       
-призи для конкурсів      
-квіти для покладання    
-фотозони, виставки       
-реклама, оголошення    

- 1000          
- 1000          
- 500            
- 1000          
- 500      

4000

3. Комплекс заходів до 
Міжнародного Дня  літніх 
людей (01.10)

-квіти                               
-подарунки

- 500            
- 1000          

1500

4. Комплекс заходів до Дня 
захисни-ка України (14.10) - 
АТО

-квіти для покладання і 
учасникам

-1500 1500

5. Комплекс заходів до Дня 
українського козацтва (14.10) 

-призи для конкурсів      - 1000          1000

6. Комплекс заходів до 75-ї 
річниці Дня вигнання 
нацистів з України (28.10)       

-квіти для покладання    - 1000          1000

7. Пам’ятна хода, урочисте 
покладання квітів з нагоди 
пам’яті жертв голодомору 
1932-1933 років (23.11)            

-квіти для покладання    - 500      500

8. Комплекс заходів до Дня 
Збройних Сил України (06.12)

-призи для конкурсів      - 1000          1000

9. Комплекс заходів до Дня 
вшану-вавння учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС (14.12)

-квіти                               
-подарунки

- 1000          
- 1000          

2000

10. Комплекс заходів до свята 
Святого Миколая Чудотворця 
(19.12)

 -призи для конкурсів     
-подарунки

- 1000          
- 15 000       

16 000

11. Новорічні вітання Діда 
Мороза та Снігуроньки 
(31.12)

-призи для конкурсів      
-подарунки                      
- фотозони                      

- 1000          
- 15 000       
- 500            

16 500
         

___________________

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



10.10.2019                                                                                смт Чупахівка

Про затвердження мережі класів
та контингенту здобувачів освіти
закладів освіти Чупахівської 
селищної ради на 2019-2020 
навчальний рік

       Керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями  4,  11  Закону  України  «Про
освіту»,  статтею  14  «  Про  загальну  середню  освіту»,  статтею  14  «  Про
дошкільну  освіту»,  статтею  10  «Про  позашкільну  освіту»  заслухавши
інформацію  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Валентини
ПОЛУЙКО щодо мережі  класів  та  контингенту  здобувачів  освіти  закладів
освіти Чупахівської селищної ради на 2019-2020 навчальний рік, Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

      1.  Затвердити мережу класів і  контингент здобувачів освіти закладів
загальної  середньої  освіти   Чупахівської  селищної  ради   на  2019-2020
навчальний рік. ( Додаток 1)
      2. Затвердити мережу інклюзивних класів і контингенту здобувачів освіти
для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми  потребами  у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради  у 2019-2020 навчальному році. ( Додаток 2)
     3. Затвердити мережу груп і контингенту дітей дошкільних закладів освіти
Чупахівської селищної ради  на 2019-2020 навчальний рік. ( Додаток 3)
     4. Затвердити мережу гуртків ЦДЮТ Чупахівської селищної ради на 2019-
2020 навчальний рік ( Додаток 4)
     5. Контроль за виконанням  данного рішення покласти на постійну комісію
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  



10.10.2019                                                                                смт Чупахівка

Про  внесення  змін  в  назву  об’єкта:  «Реконструкція  другого  корпусу
будівлі Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: провулок Шкільний
2, смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська область»

     Керуючись статтею 6 постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2012
№106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-
економічного розвитку окремих територій», статтею 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко про необхідність зміни
назви  об’єкта  для  проведення  реконструкції  другого  корпусу  Чупахівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів  селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Змінити  назву  об’єкта  з  «  Реконструкція  корпусу  № 2  Чупахівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ,  смт  Чупахівка,  пров.  Шкільний,  2»  на
«Реконструкція другого корпусу будівлі Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за
адресою: провулок Шкільний 2, смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська
область».
2.  Контроль  за  виконанням данного рішення покласти  на  постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2019                 смт Чупахівка



Про  внесення  змін  до  рішення  сьомої  сесії  сьомого  скликання  від
23.05.2018  « Про затвердження Положення  про комісію з  відзнак для
дітей  та  молоді,  фахівців  галузі  освіти,  спорту  та  культури  при
виконавчому комітеті селищної ради

            Відповідно до статті 32 Закону України « Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  Валентини  ПОЛУЙКО  про  внесення  змін  до  рішення  сьомої  сесії
сьомого  скликання  від  23.05.2018  «  Про  затвердження  Положення  про
комісію  з  відзнак  для  дітей  та  молоді,  фахівців  галузі  освіти,  спорту  та
культури  при  виконавчому  комітеті  селищної  ради» селищна  ради
ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  рішення  сьомої  сесії  сьомого  скликання  від
23.05.2018 « Про затвердження Положення про комісію з відзнак
для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури
при виконавчому комітеті селищної ради» а саме: 

                      Додаток до рішення сьомої сесії сьомого скликання від   
                      23.05.2018 року « Склад комісії з відзнак для дітей та молоді, 
                      спорту та культури при виконавчому комітеті Чупахівської 
                      селищної ради» в новій редакції що додається. 

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток
до рішення двадцятої сесії 

сьомого скликання 
від  10.10.2019

СКЛАД
комісії з відзнак для дітей та молоді, спорту та культури при

виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради

Олександр КУЖЕЛЬ голова селищної ради, 
голова комісії

Людмила ВОРОБЙОВА заступник селищного голови, 
заступник голови комісії



Олена БЕКІРОВА завідувач методичного кабінету відділу освіти,
молоді та спорту, 
секретар комісії

Валентина ПОЛУЙКО начальник відділу освіти,молоді та спорту,
член комісії

Віра КАЛАЧ начальник відділу культури та туризму
член комісії

Оксана САЄНКО директор КУ «Центр надання соціальних послуг»,
член комісії

Володимир ХИЖНЯК депутат Чупахівської селищної ради, 
член комісії

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                                                                                          смт  Чупахівка

Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого
проживання   осіб  похилого  віку   та  осіб  з  інвалідністю  комунальної
установи  «  Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської  селищної
ради»



      Керуючись  Законом  України  «Про  соціальні  послуги»,  Наказом
Міністерства соціальної політики від 07.06.2017р. № 956 « Про затвердження
державного  стандарту  соціальної  послуги  підтриманого  проживання  осіб
похилого  віку  та  осіб  з  інвалідністю»,  Постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  29  грудня  2009  року  №1417  «Деякі  питання  діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг)», Положенням про вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб
похилого  вiку  та  осiб  з  інвалідністю,  Державним  стандартом  соціальної
послуги пiдтриманого проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

     1.Прийняти  на  обслуговування  до  вiддiлення  (групи)  пiдтриманого
проживання осiб похилого вiку та осiб з інвалідністю:
          1) Усову Мотрону Іванівну 02.01.1941 р.н. -  с. Грінченкове
          2) Кириченко Галину Миколаївну 21.06.1974 р.н. -  с.Лантратівка

     2.  Зобов’язати  директора  комунальної  установи «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради» Оксану Саєнко організувати
здійснення обслуговування вказаних осіб у відділенні (групі) підтриманого
проживання осіб  похилого віку та осіб з інвалідністю.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради з планування та фінансів,  бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

   10.10.2019 смт. Чупахівка

Про затвердження документації
із землеустрою



Відповідно до статей 12, 122, 125 Земельного кодексу України,  пункту
34 частини 1 статті  26,  частини 1 статті 59 Закону України « Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  проект  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  Комунальному  підприємству  «Добробут»
Чупахівської селищної ради,  селищна рада ВИРІШИЛА:

  1.  Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
Комунальному  підприємству  «Добробут»  Чупахівської  селищної  ради  в
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури (код згідно КВЦПЗ 03.10) із земель запасу за адресою : вул.
Воздвиженська,  48,  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,
кадастровий номер  земельної ділянки 5920355500:02:001:5233.
  2. Провести державну реєстрацію земельної ділянки у комунальну власність
Чупахівської   об’єднаної  територіальної  громади  в  особі  Чупахівської
селищної ради.
   3. Передати  земельну  ділянку   площею  0,3948  га,  з  цільовим
призначенням:  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  ринкової
інфраструктури  (код  згідно  КВЦПЗ   03.10)  в  постійне  користування
Комунальному підприємству «Добробут» Чупахівської селищної ради.
   4.  Оформити  право  постійного  користування  земельною  ділянкою
відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
   5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 



комунальної власності кадастровий 
номер 5920355500:01:001:5512
 
       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності,  селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385500:01:001:5512).
        2.  Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5512) комунальної
власності  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади,  в  особі
Чупахівської селищної ради із земель запасу  за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
        3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися  в  результаті  поділу,  з  кадастровими  номерами:
5920355500:01:002:0013,  5920355500:01:002:0014,  5920355500:01:002:0015,
5920355500:01:002:0016,  5920355500:01:002:0017,  5920355500:01:002:0018,
5920355500:01:002:0019,  5920355500:01:002:0020  відповідно  до  Закону
України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».
       4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт  Чупахівка

Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності кадастровий 
номер 5920385400:01:001:5682



 
       Керуючись   статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»,
статтями   12,  79-1,  122,  126  Земельного  кодексу  України,  розглянувши
технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки  комунальної
власності,  селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5682).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5682) комунальної
власності  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади,  в  особі
Чупахівської селищної ради із земель запасу  за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
        3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які
сформувалися  в  результаті  поділу,  з  кадастровими  номерами:
5920385400:01:001:5752,  5920385400:01:001:5753,  5920385400:01:001:5754,
5920385400:01:001:5755,  5920385400:01:001:5756    відповідно  до  Закону
України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень».
        4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт  Чупахівка

Про  включення  в  перелік  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення
земельних торгів (аукціону)

Відповідно до статей 12, 124, 127 Земельного кодексу України, статті 33
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою збільшення



надходжень  до  місцевого  бюджету,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,
земельних  відносин  та  екології  Тетяни  ГОНЧАР  про  ключення  в  перелік
земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення,  які  підлягають
передачі в оренду шляхом проведення земельних торгів (аукціону) земельні
ділянки комунальної власності,  селищна рада ВИРІШИЛА:
          1.  Включити в перелік земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення земельних
торгів  (аукціону)  земельні  ділянки  комунальної  власності  для  ведення
товарного сільськогосподарського виробництва ( код згідно КВЦПЗ 01.01),  а
саме:
           1) по Лантратівському старостату:
           5920385400:01:001:5681 площею 4,415 га;
           5920385400:01:001:5678 площею 3,8709 га;
           5920385400:01:001:5679 площею 1,7156 га;
           5920385400:01:001:5680 площею 2,1963 га;
          2)  земельну  ділянку,  яка  знаходиться  в  межах  смт  Чупахівка
орієнтовною площею 14,8 га із земель сільськогосподарського призначення,
угіддя – багаторічні насадження.
        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

 

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Шевченку Юрію Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у



власність  гр. Шевченку  Юрію  Олександровичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Шевченку  Юрію  Олександровичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9512 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5073. 
       2. Передати у власність громадянину Шевченку Юрію Олександровичу
земельну  ділянку  площею  1,9512  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5073 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину Шевченку Юрію Олександровичу право власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Сергієнку Сергію Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Сергієнку  Сергію  Миколайовичу для  ведення  особистого



селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Сергієнку  Сергію  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9512 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5072 . 
       2. Передати у власність громадянину Сергієнку Сергію Миколайовичу
земельну  ділянку  площею  1,9512  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5072 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину Сергієнку Сергію Миколайовичу право власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Проценку  Сергію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Проценку  Сергію  Івановичу для  ведення  особистого



селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Проценку  Сергію  Івановичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9512 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5076. 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Проценку  Сергію  Івановичу
земельну  ділянку  площею  1,9512  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5076 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3. Громадянину Проценку Сергію Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія
Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Пардаєву  Шухрату  Хасановичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9512 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5079. 
       2. Передати у власність громадянину Пардаєву Шухрату Хасановичу
земельну  ділянку  площею  1,9512  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5079 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу  право  власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

                         
       ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

Двадцята  сесія
Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Заривних  Валентину  Валентиновичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Заривних Валентину  Валентиновичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Заривних Валентину  Валентиновичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею 1,8500 га, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0027. 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Заривних  Валентину
Валентиновичу  земельну  ділянку  площею  1,8500  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – сіножаті)
кадастровий  номер  5920355500:01:003:0027  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району, Сумської області.
      3. Громадянину Заривних Валентину Валентиновичу право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Голец  Євгенію  Валерійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Голец  Євгенію  Валерійовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Голец  Євгенію  Валерійовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,8500 га, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0022 . 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Голец  Євгенію Валерійовичу
земельну  ділянку  площею  1,8500  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920355500:01:003:0022 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3. Громадянину Голец Євгенію Валерійовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Римар  Віталію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Римар  Віталію  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Римар  Віталію  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9511 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5074 . 
       2.  Передати у власність громадянину Римар Віталію Миколайовичу
земельну  ділянку  площею  1,9511  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5074 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину  Римар  Віталію  Миколайовичу  право  власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Вербицькому  Володимиру  Вікторовичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради

     Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність гр. Вербицькому Володимиру Вікторовичу для ведення особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.
Вербицькому Володимиру Вікторовичу у власність для ведення особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,8500 га, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0021. 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Вербицькому  Володимиру
Вікторовичу  земельну  ділянку  площею  1,8500  га  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – сіножаті)
кадастровий  номер  5920355500:01:003:0021  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району, Сумської області.
      3. Громадянину Вербицькому Володимиру Вікторовичу право власності
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Геращенку  Олександру  Олександровичу  для
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради

        Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність громадянину Геращенку Олександру Олександровичу для ведення
особистого  селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених



пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Геращенку Олександру Олександровичу у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею - 1,9511 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5077. 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Геращенку  Олександру
Олександровичу  земельну  ділянку  площею  1,9511  га  (землі
сільськогосподарського призначення,  в тому числі  земельні  угіддя – рілля)
кадастровий  номер  5920382000:01:005:5077  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району, Сумської області.
      3. Громадянину Геращенку Олександру Олександровичу право власності
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Діденку  Володимиру  Олеговичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Діденку  Володимиру  Олеговичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на



території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.
Діденку  Володимиру  Олеговичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,9512 га, кадастровий номер – 5920382000:01:005:5075. 
       2. Передати у власність громадянину Діденку Володимиру Олеговичу
земельну  ділянку  площею  1,9512  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5075 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину Діденку  Володимиру Олеговичу  право  власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про  затвердження   технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  громадянину  Гончар  Івану  Миколайовичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  технічну  документацію  із  землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гончар Івану



Миколайовичу  у  власність для будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку, господарських  будівель і споруд за адресою: вул. Хліборобська, 17,
с.  Оленинське   Охтирського  району  Сумської  області,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  громадянину
Гончар  Івану  Миколайовичу  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських  будівель і споруд (02.01) за адресою: с.
Оленинське,  вул.  Хліборобська,  17  Охтирського  району  Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:04:001:0033.
       2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Гончар  Івану
Миколайовичу  земельну  ділянку  площею  0,2000  га,  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0033  для будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських   будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка)  із  земель
житлової  та  громадської  забудови  за  адресою:  с.  Оленинське  вул.
Хліборобська, 17 Охтирського району Сумської області
      3. Громадянину Гончару Івану Миколайовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  
розробку документації із
землеустрою Вербицькій 
Світлані Євгенівні

  Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Вербицької  Світлани Євгенівни  про надання  дозволу  на  розробку  проекту



землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  у
приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА:  

         1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки комунальної  власності  у  приватну власність  Вербицькій
Світлані  Євгенівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.  Заозерна,  14,   смт
Чупахівка  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  
розробку документації із 
землеустрою Гнилосир 
Владиславу Сергійовичу

  Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Гнилосира Владислава Сергійовича – учасника АТО, про надання дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної власності у приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА:



  
         1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Гнилосир
Владислава Сергійовича , яка зареєстрована за адресою: вул. Шкільна, б. 16,  
с.  Оленинське Охтирського району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.
                

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у власність гр. Картузу Антону Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради
    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр. Картузу  Антону  Олександровичу для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  



      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Картузу  Антону  Олександровичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,8888 га, кадастровий номер - 5920382000:01:008:0016. 
       2. Передати у власність громадянину Картузу Антону Олександровичу
земельну  ділянку  площею  1,8888  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920382000:01:008:0016  для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину Картузу Антону Олександровичу право власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Мазуну  Сергію  Васильовичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради

   Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр.  Мазуну  Сергію  Васильовичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:
  
      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Мазуну  Сергію  Васильовичу  для  ведення  особистого



селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,8887 га, кадастровий номер - 5920382000:01:008:0018. 
       2.  Передати  у  власність  громадянину  Мазуну  Сергію Васильовичу
земельну  ділянку  площею  1,8887  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920382000:01:008:0018  для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3. Громадянину Мазуну Сергію Васильовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт. Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   у  власність  гр.  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної
ради
    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у
власність  гр.  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу  для  ведення  особистого
селянського  господарства,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність  гр.  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу для  ведення  особистого



селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  запасу
комунальної  власності  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею -1,8888 га, кадастровий номер - 5920382000:01:008:0020. 
       2.  Передати у власність громадянину Майбороді Дмитру Юрійовичу
земельну  ділянку  площею  1,8888  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920382000:01:008:0020  для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
      3.  Громадянину  Майбороді  Дмитру  Юрійовичу право  власності  на
земельну  ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята    сесія

Р І Ш Е Н Н Я

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Малиш  Денису Сергійовичу

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Малиш  Дениса  Сергійовича  –  учасника  АТО,  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної власності у приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА:

         1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Малиш
Денису  Сергійовичу,  яка  зареєстрований  за  адресою:  вул.  Вітра,  15,    с.
Оленинське  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського



призначення в межах с. Оленинське  на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку документації із землеустрою 
Терещенко  Марії  Онисимівні

       Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», статті 26, частини 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
Терещенко  Марії  Онисимівни,  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  у
приватну власність, селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Терещенко
Марії Онисимівні, яка зареєстрована за адресою: вул. Перемоги, б.11а кв.17
м.  Охтирка  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  1,8500  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського



призначення в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області.
          2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити
згідно  вимог  чинного  законодавства  та  подати  на  затвердження  селищної
ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

10.10.2019 смт Чупахівка

Про  тимчасове  припинення  надання  дозволів  на  розробку  проектів
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
ОСГ на території Чупахівської ОТГ

    Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України,  статей 19, 35 Закону
України «Про землеустрій», керуючись статтями  26, 59 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,
земельних відносин та екології  Тетяни Гончар, про необхідність тимчасово
припинити  надання  дозволів на  розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  на  території  Чупахівської  ОТГ на  нові  земельні
ділянки, селищна рада ВИРІШИЛА:

1) В зв’язку з необхідністю приведення землевпорядної документації до
вимог чинного законодавства, проведення інвентаризації земель ОТГ, з метою



виявлення  вільних  земельних  ділянок,   тимчасово  припинити  надання
дозволів на  розробку  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської ОТГ на нові земельні ділянки терміном до 01.01.2021
року.

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

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ


