
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

Одинадцята  сесія

ПРОТОКОЛ

Одинадцята сесія селищної ради

                                                                                                   від 06.09.2018 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ

Одинадцятої сесії селищної ради
сьомого скликання

від 06.09.2018 
смт. Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

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

1.  Про роботу Охтирської місцевої прокуратури.
     Доповідає :  М.Колобилін - заступник керівника місцевої прокуратури
старший радник юстиції.
2. Про прийняття іншої субвенції з районного бюджету.
     Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу.
3.  Про  прийняття  іншої  субвенції  з  районного  бюджету  на  виконання
депутатських повноважень
    Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
4. Про  внесення змін  до рішення  6 сесії сьомого скликання  Чупахівської
селищної ради від 26.04.2018   « Про внесення змін до селищного бюджету на
2018 рік»
     Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
5. Про  внесення змін  до рішення  2 сесії сьомого скликання  Чупахівської
селищної ради від 02.01.2018   « Про  селищний  бюджет на 2018 рік»
     Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
6.  Про зміни  та доповнення до « Програми економічного та соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік».
      Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
7.  Про  встановлення  ставки  податку  на  землі  лісогосподарського
призначення на території Чупахівської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік
   Доповідає : Діброва Л.О. – провідний спеціаліст фінансового відділу
8.  Про  прийняття  на  здійснення  обслуговування  в  групу  підтриманого
проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю.
      Доповідає : Саєнко О.В. -  директор  КП «Центр надання соціальних
послуг» 



9.  Про  внесення  змін  до  програми  відділу   освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради щодо відпочинку та оздоровлення дітей на 2018
рік
    Доповідає  : Полуйко В.В. -  начальник освіти, молоді та спорту.
10. Про  внесення змін  до структури  та штатних одиниць  відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
     Доповідає : Полуйко В.В. -  начальник освіти, молоді та спорту.
11.Про  затвердження  проекту  договору   співробітництва  територіальних
громад у формі спільного фінансування ( утримання) підприємств, установ та
організацій  комунальної  форми  власності  з  метою  якісного  надання
соціальних послуг членам територіальних громад   
     Доповідає : Полуйко В.В. -  начальник освіти, молоді та спорту. 
12. Про надання дозволу  на передачу  транспортного  засобу  відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
    Доповідає : Полуйко В.В. -  начальник освіти, молоді та спорту.
13.  Про введення посад до штатного розпису Чупахівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
     Доповідає : Полуйко В.В. -  начальник освіти, молоді та спорту.
14.  Про  передачу  та   закріплення  на  праві   господарського  відання   за
комунальним  підприємством   «Добробут»  майна,  що  належить   до
комунальної власності Чупахівської селищної ради.
       Доповідає : Чуб Н.В. – головний бухгалтер
15. Про списання матеріальних цінностей по Комунальному некомерційному
підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради
       Доповідає : Чуб Н.В. – головний бухгалтер
16.  Про припинення права користування громадян земельними ділянками на
території Чупахівської селищної ради
        Доповідає : Гончар Т.В. - начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
17.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Жуку  Володимиру  Миколайовичу   у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
       Доповідає : Гончар Т.В. - начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
18.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Міщенку  Юрію  Олександровичу   у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с Лантратівка.
      Доповідає :  Гончар Т.В. -  начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
19.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Кубарь С.І.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології



20.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр. Кащеєвій Тетяні Олексіївні  у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
21.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр.  Литвиненко Валентині  Митрофанівні  у  власність для ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
22.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Мельнику  Олександру  Васильовичу  у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
23.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр. Хавренко Тетяні Анатоліївні у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
24.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр. Журавель Тамарі Макарівні у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
     Доповідає  :  Гончар  Т.В.  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
25.  Про  затвердження   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Хавренку  Миколі  Григоровичу   у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
      Доповідає :  Гончар Т.В. -  начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
26.  Про  затвердження   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Мельник  Валентині  Володимирівні   у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
      Доповідає :  Гончар Т.В. -  начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
27.  Про  затвердження   проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної
ділянки   гр.  Термус   Григорію  Уляновичу   у  власність  для  ведення
особистого селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
      Доповідає :  Гончар Т.В. -  начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
28. Про надання громадянам – учасникам АТО ( УБД) дозволу на розробку
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність для
ведення особистого селянського господарства із земель запасу.
      Доповідає :  Гончар Т.В. -  начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології



29. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність
       Доповідає : Гончар Т.В. - начальник відділу економічного розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних питань та екології
30. Різне
 

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

СЛУХАЛИ:  М.Колобиліна  -  заступника  керівника  місцевої  прокуратури
старшого радника юстиції про роботу Охтирської місцевої прокуратури
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  про
прийняття іншої субвенції з районного бюджету
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу про
прийняття іншої субвенції з районного бюджету на виконання депутатських
повноважень 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу про
внесення змін  до рішення  6 сесії сьомого скликання  Чупахівської селищної
ради від 26.04.2018   « Про внесення змін до селищного бюджету на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу про
внесення змін  до рішення  2 сесії сьомого скликання  Чупахівської селищної
ради від 02.01.2018   « Про  селищний  бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу про
зміни  та доповнення до « Програми економічного та соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Діброву Л.О. – провідного спеціаліста фінансового відділу  про
встановлення  ставки  податку  на  землі  лісогосподарського  призначення  на
території Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Саєнко  О.В.-   директора   КП  «Центр  надання  соціальних
послуг» про прийняття на здійснення обслуговування  в групу підтриманого
проживання  осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В. -  начальника відділу освіти, молоді та спорту про
внесення змін до програми відділу  освіти,  молоді та спорту Чупахівської
селищної ради щодо відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В. -  начальника відділу освіти, молоді та спорту про
внесення змін  до структури  та штатних одиниць  відділу освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В. -  начальника відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження проекту договору   співробітництва територіальних громад у
формі  спільного  фінансування  (  утримання) підприємств,  установ  та
організацій  комунальної  форми  власності  з  метою  якісного  надання
соціальних послуг членам територіальних громад  
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В. -  начальника відділу освіти, молоді та спорту про
надання дозволу  на передачу  транспортного  засобу  відділу освіти, молоді
та спорту Чупахівської селищної ради.
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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



СЛУХАЛИ: Чуб Н.В. – головного бухгалтера   Про списання матеріальних
цінностей по Комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  та  екології  про
припинення  права  користування  громадян  земельними  ділянками  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  питань  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.
Жуку  Володимиру  Миколайовичу   у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарстваіз земель запасу в межах с. Духовниче
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  та  екології  про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.
Міщенку  Юрію  Олександровичу   у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с Лантратівка.
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Кащеєвій
Тетяні  Олексіївні   у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  гр.  Литвиненко
Валентині  Митрофанівні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Мельнику
Олександру  Васильовичу  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Хавренко
Тетяні  Анатоліївні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Журавель
Тамарі  Макарівні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Хавренку
Миколі  Григоровичу   у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Мельник
Валентині Володимирівні  у власність для ведення особистого селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче



 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  затвердження
проекту  землеустрою   щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Термус
Григорію  Уляновичу   у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства із земель запасу в межах с. Духовниче
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  надання
громадянам  –  учасникам  АТО  (  УБД)  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  у власність для ведення
особистого селянського господарства 
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:   Гончар  Т.В.  - начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  питань  про  надання  згоди
Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській  області  щодо
відведення земельної ділянки у власність
 ВИРІШИЛИ:  Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                          О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
06.09.2018
смт. Чупахівка

Про  роботу Охтирської 
місцевої прокуратури
  

            Заслухавши інформацію заступника керівника місцевої прокуратури
старшого радника юстиції  М.  Колобиліна  про роботу Охтирської  місцевої
прокуратури, Чупахівська селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Інформацію  заступника  керівника  прокуратури  старшого
радника  юстиції  М.Колобиліна  про  роботу  Охтирської
місцевої прокуратури взяти до відома. ( додається)

Селищний голова                                      О.В.Кужель



Інформація 
заступника керівника прокуратури старшого радника юстиції М.Колобиліна

про роботу Охтирської  місцевої прокуратури

Реалізуючи  принцип  гласності,  інформування  органів  влади,
громадськості про стан законності та заходи щодо їх зміцнення, відповідно
до статті 6 Закону України « Про прокуратуру» направляємо на Вашу адресу
комплексну  інформацію  про  підсумки  роботи  Охтирської  місцевої
прокуратури  за  6  місяців  2018  рік. Охтирською  місцевою  прокуратурою
забезпечено  належне  виконання  покладених  функцій,  а  реалізовані
організаційні  та  практичні  заходи  сприяли  захисту  конституційних  прав
громадян та інтересів держави, зміцненню законності та правопорядку в місті
та районі.

Завдяки  спільним  зусиллям  правоохоронних  органів  регіону
криміногенна  ситуація  залишається  стабільною.  За  перше  півріччя  на
території міста та району обліковано 342 злочини, що на 5% менше, ніж за
аналогічний  період  минуло  року.  Рівень  розкриття  кримінальних
правопорушень по Охтирці складає 66,9%, по Охтирському району – 62,2 %.
Дещо більше ніж в минулому році обліковано особливо тяжких та тяжких
злочинів по Охтирці. Зменшилась кількість злочинів проти життя та здоров’я
особи,  крадіжок  з  квартир  (з  13  до  3),  розбоїв,  грабежів,  незаконного
заволодіння транспортними засобами.

До  вищих  судових  інстанцій  прокурорами  подано  документи
прокурорського реагування на неправосудні  вироки стосовно 15 осіб.  З  їх
числа  в  апеляційному  порядку  змінено  і  скасовано  неправосудні  судові
рішення стосовно 7 осіб.

Не допущено випадки незаконного притягнення дітей до кримінальної
відповідальності. Забезпечено додержання конституційних прав громадян під
час їхнього поміщення і тримання у пенітенціарних установах.

Прокуратурою активізовано роботу з представництва інтересів держави
в судах. Загалом, з початку року пред’явлено позовів на суму понад 27 млн.
грн. Судами задоволено позовів прокурора на загальну суму 5,5 млн. грн.,
позови на суму більше 20 млн. грн. перебувають на розгляді у судах. Зокрема
у  бюджетній  сфері  пред’явлено  позовів  на  суму  12,5  млн.  грн.,  з  питань
державної та комунальної власності на суму 7,6 млн. грн.

Робота з протидії кримінальні корупції триває. Поточного року до суду
вже скеровано  6  проваджень стосовно  6  осіб.  Загальна сума спричинених
злочинами  вказаної  категорії  збитків  становить  300  тис.  грн.,  накладено
арешт  на  майно  підозрюваних  на  суму  258  тис.  грн.  та  на  вказану  суму
заявлено цивільний позов.



До суду вже направлено 7 обвинувальних актів у бюджетній сфері. На
даний  час  триває  досудове  розслідування  у  кримінальному  провадженні
щодо привласнення коштів, виділених на ремонт доріг у розмірі 700 тис. грн..
Також,  скеровано  до  суду  11  обвинувальних  актів  у  сфері  земельних
відносин. За результатами добровільно відшкодовано 82 тис. грн..

Крім  того,  спрямовано  до  суду  14  кримінальних  проваджень  з
обвинувальними  актами  у  сфері  лісокористування,  у  яких  встановлено
збитки  на  суму  250  тис.  грн.,  добровільно  відшкодовано  150  тис.  грн.,
заявлено позови на суму 100 тис. грн.

Прокурорами  Охтирської  місцевої  прокуратури  прийнято  участь  у
розгляді  судом  15  адміністративних  протоколів  про  правопорушення,
пов’язані з корупцією.

За 6 місяців 2018 року розглянуто 119 звернень. Прийнято громадян на
особистому прийомі 90, у тому числі керівником – 34. 

Охтирською місцевою прокуратурою здійснено 123 виступи у ЗМІ та
надано 14 інформацій в органи влади.



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 
06.09.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
з районного бюджету

        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», селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  до  селищного  бюджету  іншу  субвенцію  з  районного
бюджету в  сумі  70 000 грн.  для  утримання Комунальної  установи  «Центр
соціальних  послуг  Чупахівської  селищної  ради»,  зокрема  на  утримання
соціальних робітників які обслуговують жителів похилого віку Довжицької
та Олешнянської сільських рад. 

2. Кошти іншої субвенції з районного бюджету направити на видатки
по  КФК  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  КЕКВ  2111  «Заробітна
плата» в сумі  57 370,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 12 630,00 грн.

3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт. Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції
з районного бюджету на 
виконання депутатських
повноважень

      На  підставі  Розпорядження  голови  Охтирської  районної  державної
адміністрації  від  03.08.2018  року  №  367-ОД  «  Про  внесення  змін  до
районного  бюджету  на  2018  рік»,  Бюджетного  та  Податкового  кодексів
України, інших нормативно-правових документів,  відповідно до пункту 23
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Прийняти  до  селищного  бюджету  іншу  субвенцію  з  районного
бюджету  на  виконання  депутатських  повноважень  депутатів  Сумської
обласної  ради  в  сумі  2000  грн.  для  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування жительці смт. Чупахівка Головач Г.С.   

2.  Кошти іншої  субвенції  з  районного бюджету в  сумі  2 000,00 грн.
спрямувати на видатки по КФК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

3.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                       О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
6 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 26.04.2018 року «Про внесення
змін до селищного бюджету на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни по КФК 0112146 «Відшкодування вартості лікарських
засобів  для  лікування  окремих  захворювань»  з  КЕКВ  2610  «Субсидії  та
поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на КЕКВ 2730
«Інші виплати населенню» в сумі 82 000, 00 грн.

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                          О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання

Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
2 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018 року «Про
селищний бюджет на 2018 рік»

На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
 З КФК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети,

матеріали,  обладнання  та  інвентар»  3 000,00  грн.  КЕКВ  2230  «Продукти
харчування»  44 000,00  грн.  КЕКВ  2272  «Оплата  водопостачання  та
водовідведення» 7 000,00 грн.

З КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ
2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» 10 000,00 грн., КЕКВ 2230
«Продукти  харчування»  46 000,00  грн.,  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» 72 000,00 грн., 

З КФК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми
навчальними закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
поточних  видатків  з  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар»  292  000,00  грн.  з  загального  фонду  на  капітальні  видатки  по
спеціальному  фонду  на  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» 292 000,00 грн.  для придбання нетбуків та
мультимедійних дощок. 



З КФК 0110150 КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 53 710,00 грн. та КЕКВ
2120  «Нарахування  на  заробітну  плату»  12 080,00  грн.  на  КФК  0113241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального  забезпечення»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  53710,00  грн.
КЕКВ 2120 12080,00 грн.

На  КФК  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку» 1 300 грн.

На  КФК  0611150  «Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних
закладів»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  60 000,00  грн.,  КЕКВ  2120
«Нарахування на заробітну плату» 13 200,00 грн.,  КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали, обладнання та інвентар» 10 000,00 грн.

На  КФК  0611090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами освіти, заходи з позашкільною роботою з дітьми» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата» 39 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну
плату»  8  500,00  грн.,на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» 25 000,00 грн.

На КФК 3719770 «Інші  субвенції  з  місцевого бюджету» КЕКВ 2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»
25 000,00 грн. на спів фінансування КЗ « Інклюзивно - ресурного центру» с.
Грунь. 

2.  Контроль  за  виконанням даного  рішення покласти  на  фінансовий
відділ Чупахівської селищної ради.

Селищний голова                                           О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт Чупахівка

Про зміни та доповнення до програми
економічного і соціального розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік

     На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових  документів,  розглянувши  розпорядження  голови
Охтирської районної державної адміністрації від 03.08.2018 № 367-ОД « Про
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», відповідно  до пункту  23
частини  1  статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:
 

1. Внести відповідні зміни та доповнення в « Програму економічного і
соціального  розвитку  Чупахівської  селищної  ради  на  2018  рік»
затверджену рішенням 2 сесії 7 скликання від 02.01.2018 року а саме: 
Доповнити  пунктом  7  «  Підтримка  громадян  вразливих  категорій
населення»,  пріоритет  «  Соціальних  захист»,  фінансування  –
депутатські кошти.

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

Селищний голова                                     О.В. Кужель

        



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт Чупахівка

Про встановлення ставки податку на землі 
лісогосподарського призначення на території 
Чупахівської об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік
 

Відповідно  до  пункту  24  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», статті 10, 12, 273, 274, 277 Податкового кодексу
України  (із  внесеними  змінами  та  доповненнями),  селищна  рада,
ВИРІШИЛА:

1.  Встановити  на  території  Чупахівської  об’єднаної  територіальної
громади на 2019 рік ставку податку за один гектар лісових земель в розмірі 5
% від нормативної грошової оцінки одиниці площі.

2. Секретарю Чупахівської селищної ради оприлюднити це рішення в 
засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної
ради .

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

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

Селищний голова                                   О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про прийняття на здійснення обслуговування 
в групу підтриманого проживання осіб похилого
 віку та осіб з інвалідністю 

          Керуючись  Законом  України "Про  соціальні  послуги", Наказом
Міністерства соціальної політики від 07.06.2017 № 956 «Про затвердження
Державного  стандарту  соціальної  послуги  підтриманого  проживання  осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю, Постановою Кабінету Міністрів України
від  29.12.  2009  року  №1417  «Деякі  питання  діяльності  територіальних
центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)»,
Положенням про вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоддiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоголення (групу) пiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогодтриманого проживання осiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоб похилого
вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоку та осiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоб з інвалідністю, селищна рада  ВИРІШИЛА:
        1.Прийняти на обслуговування до вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоддiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоголення ( групи ) пiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогодтриманого
проживання осiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоб похилого вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоку та осiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоб з інвалідністю:

1.  Клименка  Iвана Олександровича 11.01.1935р.н. - с.вана  Олександровича  11.01.1935р.н.  -  с.
Грiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогонченкове 
2. Панасенко Олену Федорiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну 09.05.1938 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
3.  Кириченка  Вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоктора  Андрiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогойовича  17.04.1962  р.  н.-  смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
4.  Кондратюк  Марiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогою  Степанiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну  30.07.1947  р.  н.-  смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
5.  Орлову Валентину Петрiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну 22.08.1958 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
6.  Довгопол  Катерину  Дмитрiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну  24.12.1942  р.  н.  -  смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
7. Ханiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогона Сергiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоя Iвана Олександровича 11.01.1935р.н. - с.вановича 17.07.1952 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
8.  Борисенко  Мотрону  Iвана Олександровича 11.01.1935р.н. - с.гнатiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну  17.01.1946  р.  н.-  смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
9. Прядку Вiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогору Миколаївну 10.06.1957 р. н.- с. Оленинське
10. Затовку Микиту Iвана Олександровича 11.01.1935р.н. - с.вановича 12.07.1984 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка 
11.  Бережну  Марiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогою  Миколаївну  23.09.1939  р.  н,  -  смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17/print1445343867687886
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17/print1445343867687886
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/966-15


12. Борисенка Володимира Савелiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогойовича 25.03.1939 р. н. - смт.
Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
13. Бабiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогону Надiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогою Василiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну 25.10.1938 р. н.- с. П’яткине
14. Скрипнiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогок Ольгу Iвана Олександровича 11.01.1935р.н. - с.ванiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговну 15.02.1944 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
15. Панька Олексiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилогоя Яковича 28.03.1938 р. н.- смт. Чупахiддiлення (групу) пiдтриманого проживання осiб похилоговка
16. Івахненко Пелагею Захарівну 27.11.1931 р. н.- с. Перелуг
17. Бабуту Ганну Марківну 12.05.1938 р. н .- с. Чупахівка 
18. Усову Мотрону Іванівну 02.01.1941 р. н. - с. Грінченкове
19. Дружиніну  Валентину  Ігнатівну  26.05.1953  р.  н.  -  с.

П’яткине
20. Литвиненко Валентину Митрофанівну 15.06.1948 р. н. - с.

Духівниче 
21. Радченка Івана Степановича 11.10.1935 р. н. – с. Чупахівка
22. Багуля Алу Миколаївну 28.02.1949 р. н.- смт Чупахівка.

                2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»  Саєнко О.В.

Селищний голова                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про внесення змін до програми відділу
 освіти, молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради щодо відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2018 рік

           Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

           1.  Внести  зміни  до  програми відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради  щодо  відпочинку  та  оздоровлення  дітей
Чернеччинської сільської ради на 2018 рік, затвердженої рішенням селищної
ради сьомого скликання від 26.04.2018 року, а саме:

             1. 1.  Викласти у новій редакції заходи з відпочинку та оздоровлення

                      дітей  на 2018 рік (додаються).

Селищний голова                                        О.В.Кужель



Додаток 1 до Програми 

План заходів

з відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік, фінансування яких
здійснюється за рахунок коштів обласного та

місцевого бюджету

№

п/п

Заходи Термін
виконання

Виконавець Джерела
фінансу-

вання

Очікуване
фінансува
ння, грн.

Очікувані
рузультати

1. Організувати
оздоровлення та
відпочинок дітей
в пришкільних

таборах

29.05.2018-
15.06.2018

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради

Місцевий 
бюджет-
24276 грн

залучені 
кошти- 
21420

102 чоловік 
х 14 днів х 
32 грн= 
45696 грн 

Збільшення 
кількості 
оздоровлених 
дітей пільгових
категорій, 
особливо дітей 
працівників 
АПК

2. Організувати
роботу мовних
таборів на базі

загальноосвітніх
шкіл та забезпе-

чити у них
оздоровлення та
відпочинок дітей

29.05.2018-
15.06.2018

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради

Місцевий 
бюджет-
2380 грн

залучені 
кошти-
2100 грн

10 чоловік х 
14 днів х 32 
грн= 4480 
грн

Забезпечення 
оздоровлення 
талановитих та 
обдарованих 
дітей 

3. Організувати та
забезпечити

відпочинок та
оздоровлення

дітей-
вихованців

районний центр
дитячої та
юнацької
творчості

(ЦДЮТ) та
шкільних гуртків
у профільних в
пришкільних

таборах

Протягом
оздоровчого

періоду

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради,

Охтирський
районний центр

дитячої та
юнацької
творчості

Місцевий 
бюджет- 
8400 грн

15 чоловік х 
14 днів х 40 
грн= 8400 
грн

Збільшення 
кількості 
оздоровлених 
дітей, особливо
талановитих та 
обдарованих 
дітей

4. Організувати та
забезпечити

відпочинок та
оздоровлення

Протягом
оздоровчого

періоду

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської

Місцевий
бюджет-

30000 грн 

2 чоловік х
3000 грн

(ціна
путівки)

Збільшення
кількості  оздо-
ровлених  дітей
та молоді,



дітей в
наметовому
містечкові

«Сузір’я »

селищної ради =6000 грн особливо
талановитих  та
обдарованих
дітей  з  числа
старшокласникі
в

5. Забезпечити
відпочинок та
оздоровлення
дітей в таборі

«Космос»

Протягом
оздоровчого

періоду

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради

4 чоловік х
4335

грн(ціна
путівки) =
17340 грн

Збільшення
кількості

оздоровлених
дітей 

6. Переведення
дошкільних груп

в оздоровчий
режим роботи

01.06.2018-
17.08.2018

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради

Місцевий
бюджет-
3584 грн

3584 грн Забезпечення
раціону

харчування
овочами та
фруктами

7. Переведення
дошкільних груп

в оздоровчий
режим

роботи(НВК)

01.06.2018-
17.08.2018

Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної ради

Місцевий
бюджет-
3360 грн 

Залучені
кошти-
1180грн

24 чоловік
х14 днів х
10 грн =
3360 грн

Забезпечення
раціону

харчування
овочами та
фруктами

8. Проведення
заходів

спрямованих на
координацію та

контроль за
дотриманням
вимог та норм

проведення
оздоровчо-

відпочинкового
процесу,

діяльністю
закладів

оздоровлення та
відпочинку,

упровадження
виховного

компоненту

2018 рік Відділ освіти,
молоді та спорту

Чупахівської
селищної
радиради,

Охтирський
районний центр

дитячої та
юнацької
творчості

- - Підвищення
рівня контролю
за дотриманням
вимог та норм

проведення
оздоровчо-

відпочинкового
процесу та
діяльністю

закладів
оздоровлення
та відпочинку.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                                    В.В.Полуйко
Чупахівської селищної ради



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про внесення змін до структури та 
штатних одиниць відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  до  структури  та  штатної  чисельності  відділу  освіти,
молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради,  увівши посади  водія,
завідувача  методичним  кабінетом,  методиста  методичного  кабінету,
методиста  психологічної  служби,  директора  Центру  дитячої  та
юнацької творчості та керівника гуртка (додається).

Селищний голова                                           О.В.Кужель



Додаток 
до рішення 11 сесії 
сьомого скликання
від 06.09.2018 року

Структура та штатна чисельність

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради

з 03.09. 2018 року

№

п/п

Назва

посад

Кількість

штатних
одиниць

Апарат

1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 1

Централізована бухгалтерія

3 Головний бухгалтер 1

4 Бухгалтер 1

5 Бухгалтер 1

6 Спеціаліст господпрської групи 1

7 Водій 0,5

Методичний кабінет

8 Завідувач методичним кабінетом 1

9 Методист методичного кабінету 1

10 Методист психологічної служби 0,5



Центр дитячої та юнацької творчості

11 Директор 1

12 Керівник гуртка 1,5

Всього 11,5

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                          В.В.Полуйко
Чупахівської селищної ради



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження проекту договору 
співробітництва територіальних громад
у формі спільного фінансування              
( утримання) підприємств, установ та 
організацій комунальної форми 
власності з метою якісного надання 
соціальних послуг членам 
територіальних громад 

        Керуючись  статтями  42,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  Закону  України  «Про
співробітництво територіальних громад», враховуючи рекомендації постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,  освіти,
науки і культури, селищна рада ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити Проект договору співробітництва територіальних громад у
формі  спільного  фінансування  (утримання)  підприємств,  установ  та
організацій  комунальної  форми  власності  з  метою  якісного  надання
соціальних послуг членам територіальних громад (додається)
        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради з  питань молоді,  спорту,  охорони здоров’я,  освіти,  науки і
культури . 

Селищний голова                                           О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про надання дозволу на передачу 
транспортного засобу відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної
ради 

        В  зв’язку  з  виробничою  необхідністю  та  враховуючи  рекомендації
постійної комісії селищної ради з питань молоді, спорту, охорони здоров’я,
освіти, науки і культури, селищна рада ВИРІШИЛА:

        1.Передати на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  транспортний  засіб
марки ЗАЗ 110307, модель  V дв.=1091 см, рік випуску 2001, тип легковий
КОМБІ-В 

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної  ради з  питань молоді,  спорту,  охорони здоров’я,  освіти,  науки і
культури . 

Селищний голова                                           О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про  введення  посад  до  штатного
розпису Чупахівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської
селищної ради 

             Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
06.12.2010  №1205  (із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом  Міністерства
освіти  і  науки  №90  від  01.02.2018)  «Про  затвердження  Типових  штатних
нормативів  закладів  загальної  середньої  освіти»,  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи  рекомендації  постійної
комісії  селищної  ради  з  питань  молоді,  спорту,  охорони  здоров’я,  освіти,
науки і культури, селищна рада ВИРІШИЛА:

          1.Ввести з 01 вересня 2018 року до штатного розпису Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області посади:

         1) секретар-друкарка – 1 штатна одиниця;
         2)  сестра  медична  –  0.25  штатної  одиниці  для  обслуговування
Грінченківської  філії  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
          3)  сестра  медична  –  0.25  штатної  одиниці  для  обслуговування
Лантратівської  філії  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                           О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка
                                               
Про передачу та закріплення на
праві господарського відання за 
комунальним підприємством «Добробут»
майна, що належить до комунальної 
власності Чупахівської територіальної 
громади 

На  підставі  ст.  26,  частини  п’ятої  статті  60  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 78 та 136 Господарського кодексу
України,  з  метою забезпечення  стабільної  та  безперебійної  діяльності  КП
«Добробут» Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Передати  та  закріпити  на  праві  господарського  відання  за
комунальним  підприємством  «Добробут»  майно,  що  належить  до
комунальної  власності  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  та
знаходиться на балансі Чупахівської селищної ради, згідно з додатком 1 до
цього рішення.

2. Чупахівській селищній раді передати, а комунальному підприємству
«Добробут» Чупахівської селищної ради прийняти в господарське відання та
на  баланс  майно  комунальної  власності  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади згідно додатку 1 до цього рішення.

3.  Доручити  селищному  голові  Чупахівської  селищної  ради
Кужелю О.В.  укласти  з  КП  «Добробут»  договір  користування  на  праві
господарського відання майном, зазначеним у додатку 1 до цього рішення. 

4.  Комунальному  підприємству  «Добробут»  Чупахівської  селищної
ради  забезпечити  збереження  та  цільове  використання  майна,  переданого
Чупахівською селищною радою згідно додатку 1 до цього рішення.

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

Селищний голова                                         О.В.Кужель



Майно, що закріплюється на праві господарського відання за
комунальним підприємством "Добробут", належить до комунальної
власності об’єднаної територіальної громади  Чупахівської селищної

ради та передається на баланс КП  «Добробут»

№
з/п

Найменування майна 
та його технічні 
характеристики

Рік випуску Інвентарний
номер

Первісна 
балансова 
вартість, грн

Кількість

1 Системний блок 08. 2018 10140065 5375,00 1

2 Клавіатура 08. 2018 125,00 1

3 Мишка комп’ютерна 08. 2018 100,00 1

4 Бензокоса Кедр БГ
5200

07. 2018 2550,00 1

5 Струна косильна
/бухта 1370м/

07.2018 500,00 100

6 Олива
напівсинтетична(л)

07.2018 375,00 3

7 Смазка для редуктора 60,00 1

8 Відвал
снігоприбиральний

08.2018 10140066 17000,0 1

9 Причіп тракторний
2ПТС2

08.2018 10140067 140000,00 1

10 Косарка роторна 08.2018 10140068 28700,00 1

11 Бензопила МS 441 CМ 08.2018 10140069 20765,00 1

12 Мотокоса FS 120 08.2018 10140070 8150,00 1

13 Бензокоса КЛЕН 12.2016 2800,00 1

14 Бензопила Forsta 12.2016 1700,00 1

15 Подрібнювач гілок
АМ-120

08.2018 10140071 124800,00 1

Секретар селищної ради                                               М.М. Маслюк

Додаток №1 до договору
зг.  рішення сесії Чупахівської селищної

ради від 06.09.2018р.



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про списання матеріальних цінностей
 по Комунальному некомерційному підприємстві
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради

           Керуючись законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
згідно  з  Господарським  кодексом  України,  розглянувши  клопотання
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  та на підставі  технічного
висновку  №  1109186,  проведеного  ТОВ  «Євросоліс»,   селищна  рада
ВИРІШИЛА :

1. Провести списання матеріальних  цінностей, що знаходяться  на 
балансі Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної 
ради на загальну суму 19360 грн. ( дев’ятнадцять тисяч триста 
шістдесят гривень ) згідно додатка 1.

Селищний голова                                   О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я
06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про припинення права користування 
громадян земельними ділянками на 
території Чупахівської селищної ради

Керуючись  статтями  26,  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.  12,   142   Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяви  громадян  (додаються)  про  добровільну  відмову  від
земельних  ділянок,  які  надані  їм  в  користування  (під  огород)  загальною
площею  1,15 га ріллі, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити  право  користування  земельними  ділянками  наданими
для ведення ОПГ ( під огороди) на території Чупахівської селищної
ради :

     в смт. Чупахівка :
              1. Шаман Борис Миколайович 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
              2.Драгун Анатолій Пилипович 0,10 га (в районі колишньої автобази);
              3. Приходько Валентина Вікторівна 0,10 га ( в районі колишньої 
                   автобази);
              4. Кужель Валентина Яківна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
               5.Золовкін Микола Васильович 0,10га (в районі колишньої автобази);
               6.Вакуленко Валентина Андріївна 0,05 га (в районі колишньої 
                   автобази);
              7. Якимова Надія Максимівна 0,10 га ( в районі колишньої автобази);
              8. Парамонова Валентина Миколаївна 0,10 га ( в районі колишньої 
                  автобази);
              9.Загребельний Павло Леонтійович 0,15 га ( в районі колишньої 
                 автобази);
             10.Довгопол Анатолій Андрійович 0,10 га ( в районі колишньої 
                  автобази);
             11.Козирка Віталій Володимирович 0,10 га ( в районі колишньої 
            автобази);
            12.Мірошник Марія Климівна 0,05 га ( в районі колишньої автобази).
2. Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                   О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Жуку Володимиру Миколайовичу  у власність
для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу в межах с. Духовниче.

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в
Україні" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Жуку
Володимиру Миколайовичу у власність для ведення особистого селянського
господарства,  із  земель запасу в  межах с.  Духовниче Охтирського району
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Жуку  Володимиру Миколайовичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення  комунальної власності розташованої в
межах с. Духовниче Охтирського району, Сумської області, площею – 2,0000
га (земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0050 .
            2.  Передати  гр.  Жуку Володимиру Миколайовичу  у  приватну
власність  земельну  ділянку   площею  2,0  га  (категорія  –  землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля) 
кадастровий  номер  5920385400:03:001:  0050  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
            3. Гр. Жуку Володимиру Миколайовичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                         О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Міщенку Юрію Олександровичу  
у власність для ведення особистого 
селянського господарства
із земель запасу в межах с Лантратівка.

       Керуючись   ст.  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні " ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Міщенку Юрію
Олександровичу  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  із  земель  запасу  розташованої  в  межах  с.  Лантратівка
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Міщенку  Юрію  Олександровичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (01.03)  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення  комунальної власності розташованої в
межах  с.  Лантратівка  Охтирського  району,  площею  –  0,47  га
(сільськогосподарські  землі,  в  тому  числі  сільськогосподарські  угіддя  –
рілля) кадастровий номер 5920385400:02:001:5223 .
            2. Передати гр. Міщенку Юрію Олександровичу у приватну власність
земельну ділянку  площею 0,47 га (сільськогосподарські землі, в тому числі
сільськогосподарські угіддя – рілля) 
кадастровий  номер  5920385400:02:001:  5223  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Лантратівка.
           3. Гр. Міщенку 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                                        О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) Кубарь Світлані Іванівні

    Керуючись    ст.  26  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування"  в
Україні,  ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  гр. Кубарь Світлані Іванівні
для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд за адресою: вул. Некрасова,20 , смт Чупахівка Охтирського
району  Сумської області,  селищна рада ВИРІШИЛА:

                1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.  Кубарь  Світлані  Іванівні  для  будівництва  і  обслуговування  житлового
будинку,  господарських будівель і  споруд за адресою: вул.  Некрасова,20 ,
смт Чупахівка,  Охтирського району  Сумської області,  кадастровий номер
5920355500:02:001:5224, площею – 0,15 га (категорія земель – землі житлової
та громадської забудови). 
               2. Передати гр. вул. Кубарь Світлані Іванівні у приватну власність
земельну  ділянку   площею  0,15  га  (угіддя  –  малоповерхова  забудова)
кадастровий  номер  5920355500:02:001:5224  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку  і  господарських  будівель  і  споруд  із
земель житлової та громадської забудови за адресою: вул. Некрасова,20 , смт
Чупахівка. 
               3. Гр. Кубарь Світлані Іванівні право власності на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                  О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  гр. Кащеєвій 
Тетяні Олексіївні  у власність
для ведення особистого 
селянського господарства
із земель запасу в межах с. Духовниче.

    Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні
" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Кащеєвій  Тетяні
Олексіївні у власність для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

                1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр. Кащеєвій Тетяні Олексіївні у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 1,50 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0049.
                2. Передати гр. Кащеєвій Тетяні Олексіївні у приватну власність
земельну ділянку  площею 1,50 га(сільськогосподарські землі, в тому числі
сільськогосподарські угіддя – рілля) 
кадастровий  номер  5920385400:03:001:0049  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель запасу в межах с. Духовниче.
                3. Гр. Кащеєвій Тетяні Олексіївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                         О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я
06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  гр. Литвиненко 
Валентині Митрофанівні у власність
для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу в межах
 с. Духовниче.

       Керуючись   ст.  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні " ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  гр.  Литвиненко
Валентині  Митрофанівні  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  запасу  в  межах  с.  Духовниче  Охтирського  району
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Литвиненко Валентині Митрофанівні у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 0,45 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0040.
             2. Передати гр. Литвиненко Валентині Митрофанівні у приватну
власність  земельну  ділянку  площею 0,45  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001: 0040 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
              3. Гр. Литвиненко Валентині Митрофанівні право власності на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                          О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  гр. Мельнику 
Олександру Васильовичу у власність
для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу в межах 
с. Духовниче.

    Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні
" ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянувши  проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  Мельнику Олександру
Васильовичу у власність для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

              1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   гр.  Мельнику Олександру Васильовичу у власність  для ведення
особистого  селянського  господарства  за  рахунок  земель  запасу
сільськогосподарського призначення комунальної власності розташованої в
межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області площею – 2,00 га
(земельні угіддя – рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0047.
             2. Передати гр. Мельнику Олександру Васильовичу у приватну
власність земельну ділянку  площею 2,00 га (землі сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0047 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
             3.  Гр.  Мельнику Олександру Васильовичу право власності  на
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                          О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  гр. Хавренко 
Тетяні Анатоліївні у власність
для ведення особистого селянського 
господарства із земель запасу 
в межах с. Духовниче.

           Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні " ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр.  Хавренко Тетяні
Анатоліївні у власність для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

               1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   гр. Хавренко Тетяні Анатоліївні у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 1,00 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0044.
              2. Передати гр. Хавренко Тетяні Анатоліївні у приватну власність
земельну  ділянку   площею  1,00  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0044 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
              3. Гр. Хавренко Тетяні Анатоліївні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                        О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  гр. Журавель 
Тамарі Макарівні у власність
для ведення особистого 
селянського господарства
із земель запасу в межах 
с. Духовниче.

           Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні " ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  гр. Журавель Тамарі
Макарівні у власність для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

                1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  гр. Журавель Тамарі Макарівні у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 0,59 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0046.
                2. Передати гр. Журавель Тамарі Макарівні  у приватну власність
земельну  ділянку   площею  0,59  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0046 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
                 3. Гр. Журавель Тамарі Макарівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                       О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Хавренку Миколі Григоровичу  
у власність для ведення особистого 
селянського господарства із земель
запасу в межах с. Духовниче.

       Керуючись   ст.  26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні " ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Хавренку
Миколі  Григоровичу  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  запасу  в  межах  с.  Духовниче  Охтирського  району
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

           1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр.  Хавренку  Миколі  Григоровичу  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 0,50 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0043.
          2. Передати гр. Хавренку Миколі Григоровичу  у приватну власність
земельну  ділянку   площею  0,50  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001:0043 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
           3. Гр. Хавренку Миколі Григоровичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                         О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Мельник Валентині Володимирівні  
у власність для ведення особистого
селянського господарства із земель 
запасу в межах с. Духовниче.

    Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні
" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.  Мельник  Валентині
Володимирівні у власність для ведення особистого селянського господарства
із земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

            1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Мельник Валентині Володимирівні у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 0,57 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0048.
            2.  Передати гр.  Мельник Валентині  Володимирівні у приватну
власність земельну ділянку  площею 0,57 га (землі сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001: 0048 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
            3. Гр. Мельник Валентині Володимирівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                        О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Термус Григорію Уляновичу
у власність для ведення особистого 
селянського господарства
із земель запасу в межах с. Духовниче.

    Керуючись   ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні
" ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши  проект
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   гр.   Термус  Григорію
Уляновичу у власність для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:

                1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   гр. Термус Григорію Уляновичу у власність для ведення особистого
селянського господарства за рахунок земель запасу сільськогосподарського
призначення  комунальної  власності  розташованої  в  межах  с.  Духовниче
Охтирського району Сумської області площею – 0,45 га (земельні угіддя –
рілля) кадастровий номер 5920385400:03:001:0042.
                2. Передати гр. Термус Григорію Уляновичу у приватну власність
земельну  ділянку   площею  0,45  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920385400:03:001: 0042 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу в межах с. Духовниче.
                  3. Гр. Термус Григорію Уляновичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                                           О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018                  
смт Чупахівка

Про надання громадянам-учасникам АТО (УБД)
дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення   особистого селянського господарства  

  Відповідно до  ст. 12, ст. 116, ст. 118, ст. 125  Земельного кодексу
України,  ст.12  Закону  України  "Про  статус  ветеранів  війни,  гарантій  їх
соціального захисту", ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  заяву
громадян  -  учасників  АТО,  керуючись  ч.1  ст.  59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Надати дозвіл на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки комунальної власності у приватну власність:

1.1.  Діденку  Володимиру  Олеговичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  провул.  Шкільний,  11,  смт  Чупахівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 1,9500 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.2.  Сергієнку  Сергію  Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: провул. Гусарський, 12, м. Охтирка, на земельну
ділянку орієнтовною площею 1,9500 га для ведення   особистого селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

1.3. Проценку Сергію Івановичу - учаснику АТО, який зареєстрований
за  адресою:   гуртожиток  в/ч  2276,  с.  Климентове,  Охтирського  району,
Сумської області,  на земельну ділянку орієнтовною площею 1,9500 га для
ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області



1.4.  Вербицькому  Володимиру  Вікторовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  вул.  Деповська,  101,  м.  Конотоп,  Сумської
області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 1,8500  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

1.5.  Дубровському  Дмитру  Олександровичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за  адресою:  вул.  Петровського,  40,   м.  Охтирка,  Сумської
області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 1,8500  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

1.6.  Заривних  Валентину  Валентиновичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  вул.  Садова,  46,  смт  Чупахівка,  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  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.7.  Хрякову  Сергію  Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: вул. Горішнього, 142, м .Чугуїв,    Харківської
області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 1,9500  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)  із   земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

1.8.  Мазуну  Сергію  Васильовичу  -  учаснику  бойових  дій,  який
зареєстрований  за  адресою:  вул.  Лебединська,  22  кв.2,   смт  Чупахівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 1,9000 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.9.  Римар  Віталію  Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: провул. Садовий, 10 смт Чупахівка, Охтирського
району, Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею 1,9500
га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із
земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.10.  Пардаєву  Шухрату  Хасановичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  вул.  Покровська,  107,   смт  Чупахівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною
площею 1,9500 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.11.  Геращенко  Олександр  Олександровичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  гуртожиток  в/ч  2276,  с.  Климентове,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку  орієнтовною



площею 1,9500 га для ведення   особистого селянського господарства (код
КВЦПЗ 01.03) із   земель сільськогосподарського призначення на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.12.  Шевченку  Юрію  Олександровичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: вул. Шевченка,39,  смт Чупахівка, Охтирського
району, Сумської області, на земельну ділянку орієнтовною площею 1,9500
га для ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із
земель  сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.13. Троць Сергію Михайловичу - учаснику АТО, який зареєстрований
за адресою: вул.   Воздвиженська,  33,  смт Чупахівка,  Охтирського району,
Сумської області,  на земельну ділянку орієнтовною площею 1,9000 га для
ведення   особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03) із  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

1.14.  Яризько  Миколі  Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою:  вул.  Пушкіна,29,   с.  Оленинське,  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  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.15.  Голец  Євгенію  Валерійовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: вул. Прогінна,18,  с.  Оленинське,  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  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

   2.  Проекти  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
розробити згідно вимог чинного законодавства та подати на затвердження
селищної ради.
                

Селищний голова                             О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Одинадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

06.09.2018
смт. Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність

Відповідно  до  ст.  12,  ст.  116,  ст.  118,  ст.122  Земельного  Кодексу
України , розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року №
60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення  державної  власності  у  комунальну  власність  об’єднаних
територіальних  громад»,  розглянувши  заяви  громадян,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність :

1.1. Бірюкову Андрію Ігоровичу - учаснику АТО, який зареєстрований за
адресою:  вул.  Юності,  буд.  28  А,  м.  Запоріжжя  на  земельну  ділянку
орієнтовною  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (  код  КВЦПЗ  01.03)  із  земель  сільськогосподарського
призначення  за  межами  с.  Новопостроєне  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

1.2.  Протопопову  Василю  Андрійовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований за адресою: вул.. Шкільна, 21 с. Новопостроєне 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  за  межами  с.  Новопостроєне
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.3.  Ланчаку  Юрію  Миколайовичу  -  учаснику  бойових  дій,  який
зареєстрований за адресою: вул.. Некрасова,21, 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  за  межами  с.  Новопостроєне
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

1.4.  Демиденку  Володимиру  Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  який
зареєстрований  за  адресою:  вул.  Генерала  Карпенка,  26,  м.  Миколаїв
Миколаївської області на земельну ділянку орієнтовною площею 2,0000 га,
для  ведення  особистого  селянського  господарства  за  межами  с.
Новопостроєне  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району Сумської
області, із земель сільськогосподарського призначення.

1.5. Макаренку Сергію Івановичу - учаснику АТО, який зареєстрований за
адресою: вул. Таврічанська,17 с. Лантратівка Охтирського району Сумської
області  на  земельну  ділянку  орієнтовною  площею 2,0000  га,  для  ведення
особистого  селянського  господарства  за  межами  с.  Новопостроєне
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, із земель
сільськогосподарського призначення.

Селищний голова                                                О.В.Кужель
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