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ПРОТОКОЛ
Двадцять восьмої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 17.06.2020                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 12 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Олександр Кужель- селищний голова
Секретар сесії – Микола Маслюк – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Олександр Кужель, який запропонував 
такий порядок денний та регламент роботи двадцять восьмої сесії:

   1.  Про  внесення  змін  до  Програми  «  Сільський  автобус»  на  території
Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки
Доповідає:  Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою
2. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої позачергової сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  25.05.2020  р.  «Про  прийняття
субвенції з обласного бюджету»
Доповідає: Тетяна Невдачина - головний спеціаліст фінансового відділу
3.  Про  внесення  змін до рішення двадцять  третьої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Доповідає: Тетяна Невдачина- головний спеціаліст фінансового відділу
4. Про  внесення  змін до рішення двадцять  третьої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Доповідає: Тетяна Невдачина- головний спеціаліст фінансового відділу
5.  Про  прийняття  на  обслуговування  та  звільнення  від  плати  за  надання
соціальних  послуг  відділенням  соціальної  допомоги  вдома  комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
Доповідає:  Світлана  Журавель  -  начальник  відділу   соціального  захисту
Чупахівської селищної ради
6.  Про  внесення  змін  до  Положення  про  відділ  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Лідія  Кузьменко  -  начальник  відділу  «  Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради 
 7.  Про  затвердження  Регламенту  роботи  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради



Доповідає:  Лідія  Кузьменко  -  начальник  відділу  «  Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради 
8. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Терещенко Марії Онисимівні для ведення особистого
селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Троценко Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення ОСГ. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
14.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину – учаснику АТО  Душенко Ігорю Валерійовичу
для ведення ОСГ. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
15.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Хижняк Анатолію Олександровичу для ведення
ОСГ.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину – учаснику АТО Малиш Денису Сергійовичу для ведення ОСГ. 



Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Боровенському Юрію Павловичу для ведення ОСГ. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення ОСГ. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
21.  Про внесення змін у рішення 2 сесії 24 скликання Чупахівської селищної
ради від 16.07.2002р. «Про закріплення земельних ділянок за громадянами які
користуються ними, для ведення особистого підсобного господарства із земель
запасу селищної ради на 2002 рік».
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення ОСГ.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
23. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняку  Вячеславу  Олександровичу  для
ведення особистого селянського господарства.  
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
24.  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Степанову Сергію Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
25. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Невдачина  Сергія  Миколайовича  для  ведення
особистого селянського господарства.



Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
26.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Шпака Сергія Миколайовича для ведення  особистого
селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
27.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
28.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
29. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 
області щодо відведення земельної ділянки у власність  Леві С.М.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
30. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 
області щодо відведення земельної ділянки у власність Гречковському О.М. – 
учасника АТО.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
31.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
32.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
33.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
34.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Парфілову  Сергію  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
35.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Тетяні  Іванівні  для  ведення   особистого
селянського господарства.



Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 
36.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Горбатенку Олександру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
37.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Каращуку  Олексію  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
38. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
39.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
40.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5136.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
41.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий   номер
5920385400:01:001:5681.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
42.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5687.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
43. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Євтуховій Людмилі Григорівні для ведення  особистого
селянського господарства. 
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
44.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Яризьку Миколі Миколайовичу для ведення  особистого
селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології



45.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Кузьменко Аллі Григорівни для ведення  особистого
селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
46.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню Держгеокадастру  у  Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність Білковській Маргариті
Сергіївні.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
47.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню Держгеокадастру  у  Сумській
області  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  Єременко  Ігорю
Івановичу.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
48. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Білковській Олені Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
49.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Римар  Вікторії  Валеріївні  для  ведення   особистого
селянського господарства.
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
50. Про винесення на громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну
оцінку документу державного планування « Проект внесення змін Генральний
план смт Чупахівка Охтирського району Сумської області  з проектом Плану
зонування території смт Чупахівка»
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
51.  Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації:  «  Капітальний
ремонт  амбулаторії  Комунального  некомерційного  підприємства  «  Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради»  за
адресою: Сумська обл.,  Охтирський р-н,  смт Чупахівка,  вул.  Воздвиженська,
б.23
Доповідає:  Лідія  Кузьменко  -  начальник  відділу  «  Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради 
52. Про виділення приміщення для ведення приватної адвокатської діяльності
на території Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Людмила  Воробйова  -  заступник  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів
53. Різне:  
    1) Про основні цілі стратегічного плану розвитку Чупахівської ОТГ на 2020-
2027 роки



Доповідає:  Лідія  Кузьменко  -  начальник  відділу  «  Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради 
     2)  Про включення в  перелік  земельних ділянок сільськогосподарського
призначення, які підлягають передачі в оренду шляхом проведення земельних
торгів (аукціону), розташованих в межах смт Чупахівка
Доповідає:  Тетяна  Гончар  -  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології

               Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та
регламент двадцять восьмої сесії селищної ради сьомого скликання. 

СЛУХАЛИ: Світлану  Хижняк  –  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства  та  благоустрою  про  внесення  змін  до  Програми  «  Сільський
автобус» на території Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину - головного спеціаліста фінансового відділу про
внесення змін до рішення двадцять сьомої позачергової сесії сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  25.05.2020  р.  «Про  прийняття  субвенції  з
обласного бюджету»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину - головного спеціаліста фінансового відділу про
внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого   скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Тетяну Невдачину - головного спеціаліста фінансового відділу про
внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого   скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Світлану  Журавель  -  начальника  відділу   соціального  захисту
Чупахівської селищної ради про прийняття на обслуговування та звільнення від
плати за  надання  соціальних послуг відділенням соціальної  допомоги вдома
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Лідію  Кузьменко  -  начальника  відділу  «  Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради про внесення змін до
Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Лідію  Кузьменко  -  начальника  відділу  «  Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради  про  затвердження
Регламенту  роботи  відділу  «Центр  надання  адміністративних   послуг» 
Чупахівської селищної  ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  громадянці  Терещенко  Марії  Онисимівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр. Троценко Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення ОСГ. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  громадянину  –  учаснику  АТО   Душенко  Ігорю  Валерійовичу  для
ведення ОСГ. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Хижняк Анатолію Олександровичу для ведення ОСГ.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину – учаснику АТО Малиш Денису Сергійовичу для ведення ОСГ.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину  Боровенському Юрію Павловичу для ведення ОСГ.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину  Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення ОСГ.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
внесення змін у рішення 2 сесії 24 скликання Чупахівської селищної ради від
16.07.2002р.  «Про  закріплення  земельних  ділянок  за  громадянами  які
користуються ними, для ведення особистого підсобного господарства із земель
запасу селищної ради на 2002 рік».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
громадянину  Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення ОСГ.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Хижняку  Вячеславу  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства.  



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Степанову Сергію Сергійовичу для ведення особистого
селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Невдачина  Сергія  Миколайовича  для  ведення   особистого
селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність гр. Шпака Сергія Миколайовича для ведення  особистого селянського
господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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).
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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).
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Тетяну Гончар - начальника відділу економічного розвитку, 
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про 
надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області 
щодо відведення земельної ділянки у власність  Леві С.М.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській  області
щодо відведення земельної ділянки у власність Гречковському О.М. – учасника
АТО.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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).
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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).
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  для  ведення   особистого
селянського господарства. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Парфілову  Сергію  Михайловичу  для  ведення   особистого
селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у



власність гр.  Євтуховій Тетяні Іванівні для ведення  особистого селянського
господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність гр. Горбатенку Олександру Володимировичу для ведення  особистого
селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Каращуку  Олексію  Григоровичу  для  ведення   особистого
селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про  поділ
земельних ділянок комунальної власності 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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 5920382000:01:001:5137
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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 5920382000:01:001:5136
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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 5920385400:01:001:5681



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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 5920385400:01:001:5687
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Євтуховій  Людмилі  Григорівні  для  ведення   особистого
селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність  гр.  Яризьку  Миколі  Миколайовичу  для  ведення   особистого
селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність гр. Кузьменко Аллі Григорівни для ведення  особистого селянського
господарства
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській  області
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  Білковській  Маргариті
Сергіївні.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
ЗА-11
ПР-2
УТР-0



СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській  області
щодо відведення земельної ділянки у власність Єременко Ігорю Івановичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Білковській  Олені  Володимирівні  для  ведення
особистого селянського господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
ЗА-10
ПР-3
УТР-0

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної    ділянки у
власність гр.  Римар Вікторії  Валеріївні для ведення  особистого селянського
господарства 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології про
винесення на громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку
документу державного планування « Проект внесення змін Генральний план
смт  Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області  з  проектом  Плану
зонування території смт Чупахівка»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Лідію  Кузьменко  -  начальника  відділу  «  Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради  про  затвердження
проектно-кошторисної  документації:  «  Капітальний  ремонт  амбулаторії
Комунального  некомерційного  підприємства  «  Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради» за адресою: Сумська обл.,
Охтирський р-н, смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, б.23
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Людмилу  Воробйову  –  заступника  селищного  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів про винесення на громадське обговорення звіту
про виділення приміщення для ведення приватної адвокатської діяльності  на
території Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Лідію  Кузьменко  -  начальника  відділу  «  Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради  про  основні  цілі
стратегічного плану розвитку Чупахівської ОТГ на 2020-2027 роки
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Тетяну  Гончар  -  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), розташованих в межах смт Чупахівка
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме  скликання
Двадцять восьма  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  внесення змін до  
програми «Сільський автобус»

         Керуючись Законами  України « Про транспорт», « Про автомобільний
транспорт»,  з  метою  задоволення  потреб  в  регулярному,  безпечному  і
комфортному  пасажирському  перевезенні   мешканців  громади,  керуючись
статтею  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши  інформацію  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою Світлани Хижняк про внесення змін до програми
« Сільський автобус», селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1. Внести зміни до пункту 2  Програми « Сільський автобус» та викласти її
в новій редакції (додається).

2. Рішення  дев’ятнадцятої  сесії  сьомого  скликання  від  16.08.2019  «  Про
затвердження  програми  «  Сільський  автобус»  вважати  таким,  що
втратило чинність і зняти з контролю.

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

Селищний голова                                              Олександр  КУЖЕЛЬ



Затверджено
рішення 28 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради
 17 червня 2020 року

ПРОГРАМА 

«Сільський автобус» на території
Чупахівської селищної ради 

 на 2019-2021 роки



2020 рік

1. Повна назва Програми  Програма «Сільський автобус» на
території  Чупахівської  об’єднаної
громади на 2019-2021 рік

2. Ініціатор розроблення Програми  Виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради

2. Розробник Програми  Виконавчий комітет Чупахівської 
селищної   ради

3. Відповідальні виконавці Програми Чупахівська селищна рада
 
 
 

4. Головна мета Програми  Забезпечення потреб населення   
пасажироперевезень, 
безкоштовними, пільговими 
транспортними послугами

5. Термін реалізації Програми  2019-2021 рік

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 
реалізації програми

 1 000 000,0 грн. 



1. Загальні положення

Пасажирський  автомобільний  транспорт  –  важлива  складова
інфраструктури,  яка  забезпечує  життєдіяльність  Чупахівської  об'єднаної
територіальної громади у виробничій і невиробничій сферах.

Програма  «  Сільський  автобус»  (далі  -  Програма)  розроблена  спільно
структурними  відділами  Чупахівської  селищної  ради,  з  урахуванням
пропозицій депутатів селищної ради, мешканців смт Чупахівка, сіл Оленинське,
Софіївка,  Всадки,  П’яткине,  Грінченкове,  Лантратівка,  Новопостроєне  та
Духовниче  Охтирського району,  які  користуються  послугами  пасажирського
автотранспорту.

В  основу  цієї  Програми  покладено  Закони  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні»,  «Про автомобільний транспорт»,  «Про дорожній
рух»,  та  Правил  надання  послуг  пасажирського  автомобільного  транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року
№ 176. 

2. Основна мета Програми, її пріоритетні завдання
 
Метою  Програми  є  задоволення  потреб  у  безкоштовному,  пільговому,

безпечному  і  комфортному  перевезенні  мешканців  громади  Чупахівської
селищної  ради.  Програма покликана забезпечити  підвищення якості  надання
споживачам  послуг  пасажирським  транспортом  загального  користування
шляхом використання сільського автобуса для:

- підвіз глядачів та учасників до місць проведення загальноселищних та
загальношкільних заходів з віддалених територій селищної ради;

- поїздок художніх колективів Чупахівської селищної ради для участі у
заходах селищного, районного, міського, обласного, державного значення;

- поїздок працівників селищної ради та підвідомчих установ для участі в
семінарах, тренінгах, симпозіумах та навчаннях;

-  надання  населенню  Чупахівської  селищної  ради  соціальних  послуг
(ритуальних, та ін.);

-  надання  послуг  по  пасажирському  перевезенню  жителів  громади  в
межах її території, в тому числі пільгових перевезень з віддалених населених
пунктів за рахунок коштів місцевого бюджету.
         Загальний ефект, який одержить населення громади від реалізації даної
Програми,  полягатиме  в  узгодженості  та  підвищенні  якості  перевезень,
поінформованості  населення  про  перевезення,  всебічному  задоволенні
соціальних потреб жителів громади, забезпечення комфортного проживання на
території Чупахівської громади

3. Очікувані результати реалізації Програми

Програма  спрямована  на  забезпечення  в  повному  обсязі  потреб
мешканців громади Чупахівської селищної ради  в транспортних послугах.



Очікуваними результатами реалізації Програми є:
1)  підвищення освітнього та культурного рівня населення громади при

проведенні різноманітних заходів;
2)  виконання  вимог  законодавства  щодо  забезпечення  у  сільській

місцевості  безоплатного  та  пільгового  підвезення  населення  з  віддалених
населених пунктів;

3) зняття соціальної напруги, шляхом забезпечення надання соціальних
послуг, в тому числі і ритуальних.

 
4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  відповідно  до
законодавства  за  рахунок  коштів  місцевого  бюджету  Чупахівської  селищної
ради на відповідні цілі. 

5. Координація та контроль за виконанням Програми

Адміністрування  процесу  реалізації  Програми  здійснюється  виконавчим
комітетом селищної ради.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять сьомої позачергової сесії сьомого
скликання Чупахівської селищної ради від 25.05.2020 р. «Про прийняття
субвенції з обласного бюджету»

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  на  підставі  клопотання  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів, селищна рада  ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  по  ТПКВКМБ
0611020 «Надання загальної  середньої освіти закладами загальної середньої
освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» з
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 6 690 грн.
грн.,  на  КЕКВ 3110  ««Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового
користування» в сумі 6 690 грн.

2. Внести зміни до пункту 3 рішення та викласти його у новій реакції:
На  умовах  спів  фінансування  «Нової  української  школи»  з  місцевого

бюджету  затвердити  по  ТПКВКМБ  0611020  «Надання  загальної  середньої
освіти  закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними
підрозділами  (відділеннями,  групами))»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання  та  інвентар»  в  сумі  3  881  грн.  та  КЕКВ  3110  ««Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 6 690 грн.

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

       Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини
першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання КЗ
Чупахівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1», Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки 
З ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2274 «Оплата

природного газу» в сумі  5 000 грн.  та  направити на видатки по КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000 грн. 

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів,  центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  15 000  грн.  на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 15 000 грн. 
        2. Контроль за виконанням 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про бюджет Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 частини
першої статті 26,  частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», листа Служби автомобільних
доріг  у  Сумській  області  від  10.06.2020  року  №10/131 Чупахівська  селищна
рада  ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів,  центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата   послуг  (крім  комунальних)»  в сумі  138 000  грн.  та направити на  
видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0117461  «Утримання  та  розвиток
автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого
бюджету»  на  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам,  організаціям)»  в  сумі  138  000  грн.  для  співфінансування
підготовчих робіт по об’єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги
загального користування державного значення Т-19-06 Контрольно-пропускний
пункт  «Рижівка»-Білопілля-Миколаївка-Лебедин-Лантратівка  на  ділянці  км
134+100 - км 146+147», протяжністю 12,047 км.
        2. Контроль за виконанням 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  прийняття  на  обслуговування  та  звільнення  від  плати  за  надання
соціальних  послуг  відділенням  соціальної  допомоги  вдома  комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»

      Керуючись Законом України «Про соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17
січня 2019 р., Наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013р. № 760
«Про затвердження державного стандарту соціальної послуги догляду вдома»,
Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 «Деякі
питання  діяльності  територіальних  центрів  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг)», Положенням про вiддiлення соціальної допомоги
вдома, Державним стандартом соціальної послуги догляду вдома, враховуючи
клопотання  Довжицької  та  Олешнянської  сільських  рад  та  у  зв’язку  з
відсутністю на даний час методики обчислення  середньомісячного сукупного
доходу громадян похилого віку та осіб  з  інвалідністю, яким надає соціальні
послуги  відділення  соціальної  допомоги   вдома,  Чупахівська  селищна  рада
ВИРІШИЛА:
     1. Дозволити  обслуговування вiддiленням соціальної допомоги вдома за рахунок
бюджетних коштів:
Матющенко Антоніна Павлівна 13.11.1950 смт Чупахівка, вул. 8 Березня 2, кв.7
Ханін Сергій Іванович 17.07.1952 смт Чупахівка, вул. Новоселівська, 6 
Затовка Микита Іванович 12.07.1984 смт Чупахівка, вул. Ю. Бережного, 33
Куришко Тамара  Антонівна 01.02.1944 смт Чупахівка, вул. 8 Березня, 6
Борисенко Ніна Сергіївна 22.04.1936 с. Довжик, вул. Першотравнева,49
Борисенко Анатолій Іванович 19.01.1950 с. Довжик, вул. Першотравнева,49
Крамаренко Ганна Степанівна 04.03.1925 с. Олешня, вул. Довгого, 15
Ядаменко Антоніна Андріївна смт Чупахівка,  вул.  Воздвиженська,  38

кв.1
      2.  Зобов’язати  начальника  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської  селищної  ради  Світлану  Журавель  організувати  здійснення
обслуговування вказаних осіб у відділенні соціальної допомоги вдома.
      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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до Положення 
про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради 

     Керуючись статтею 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», 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 ОТГ, селищна  рада В И Р І Ш И Л А:

 
1.  Внести  зміни  до  Положення  про  відділ  «Центр  надання

адміністративних   послуг»  Чупахівської селищної  ради,  затвердженого
рішенням  двадцятої  сесії  сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
10.10.2019р., а саме:

   1)  розділ 2 доповнити галузевими повноваженнями:   
-  організація  оперативної  і  зручної  системи  надання  необхідних

громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення

якості їх надання;
-  забезпечення  інформування  суб’єктів  звернень  про вимоги  та  порядок

надання послуг у Центрі;
-  державна  реєстрація  речових  прав  на  нерухоме  майно та  їх  обтяжень

відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття,
змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав
шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно];

-  державна  реєстрація  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців,
тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення
юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи,
зміни  відомостей,  що  містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-209160094744734826__ftn1


фізичну  особу  –  підприємця,  а  також  проведення  інших  реєстраційних  дій
відповідно до закону;

-  реалізація  повноважень  з  питань  реєстрації  місця
проживання/перебування  фізичних  осіб,  зняття  з  реєстрації  місця
проживання/перебування  фізичних  осіб,  формування  та  ведення  реєстру
територіальної громади;

-  організація  надання  суб'єктам  господарювання  документів  дозвільного
характеру;

-  проведення  державної  реєстрації  актів  цивільного  стану  відповідно  до
закону;

-  вчинення  відповідно  до  закону  нотаріальних  дій,  які  вчиняються
посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах,
де немає нотаріусів[2];

- здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та
законів  України,  актів  Кабінету  Міністрів  України  та  інших  нормативно-
правових актів.

2. Зміни набирають чинності з моменту оприлюднення даного рішення. 
3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію    з

питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,  охорони
навколишнього середовища.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження регламенту 
роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради 

 

Керуючись  статтею 26  Закону  України  «  Про місцеве  самоврядування  в
Україні», на виконання вимог стаття 12 Закону України « Про адміністративні
послуги»  з  урахуванням  вимог  Закону  України  «  Про  засади  державної
регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності»,  та  з  метою
приведення до норм чинного законодавства з урахуванням положень Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  14  серпня  2019  р.  №  714Про внесення  змін  до
постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 і від 1 серпня
2013 р. № 588, селищна  рада В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Регламент роботи відділу «Центр надання адміністративних
послуг»  Чупахівської селищної  ради.

2.  Рішення  21  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від
27.11.2019 року вважати таким, що втратило чинність

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію    з
питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,  охорони
навколишнього середовища.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



РЕГЛАМЕНТ
роботи відділу 

«Центр надання адміністративних послуг»
Чупахівської селищної ради

Загальна частина

1.  Цей регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської  селищної  ради  (далі  -  центр),  його
територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок
дій  адміністраторів  центру  та  їх  взаємодії  із  суб’єктами  надання
адміністративних послуг.

2. У цьому  регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
України “Про адміністративні послуги”.

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з дотриманням
таких принципів:

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

стабільності;

рівності перед законом;

відкритості та прозорості;

оперативності та своєчасності;

доступності інформації про надання адміністративних послуг;

захищеності персональних даних;

раціональної  мінімізації  кількості  документів  та  процедурних  дій,  що
вимагаються для отримання адміністративних послуг;

неупередженості та справедливості;

доступності та зручності для суб’єктів звернення.

4.  Центр у своїй діяльності  керується Конституцією та законами України,
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних
та  місцевих  органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,
положенням про центр та регламентом центру.

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр

5. Центр розміщується в центральній частині селища Чупахівка за адресою
смт Чупахівка, вул.Воздвиженська, буд.53

На вході до приміщення  розміщуються вивіска з найменуванням центру та
табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи.

Графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених робочих
місць  адміністраторів  такого  центру  (в  разі  їх  утворення)  затверджується

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654
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селищним головою, з урахуванням потреб суб’єктів звернення та відповідно до
вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.

Вхід до приміщень центру,  повинен бути доступний для осіб з інвалідністю
та  інших  маломобільних  груп  населення,  а  також  місцями  для  тимчасового
розміщення дитячих колясок.

У будівлі, де розташовується  центр,  облаштовується санітарна кімната з
урахуванням  потреб  осіб  з  інвалідністю,  зокрема  тих,  що  пересуваються  на
кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

На прилеглій до центру території  облаштовуються місця для безоплатної
стоянки  автомобільного  транспорту  суб’єктів  звернення,  зокрема  відповідно
позначені  місця  для  автотранспортних  засобів,  якими  керують  (в  яких
перевозяться)  особи  з  інвалідністю,  у  кількості,  визначеній Законом
України “Про основи  соціальної  захищеності  осіб  з  інвалідністю в  Україні”.
Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами
відповідних державних будівельних норм, стандартів і  правил.  На прилеглих
вулицях  розміщуються  інформаційні  таблички,  на  яких  зазначається  місце
розташування центру.

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та
обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення
мають безперешкодний доступ до такої частини центру.

Відкрита частина включає:

сектор прийому;

сектор інформування;

сектор очікування;

сектор обслуговування.

Відкрита частина розміщується на першому поверху будівлі із  створенням
належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення до приміщень будівлі.

Закрита  частина  призначена  виключно  для  опрацювання  документів,   а
також збереження документів,  справ, журналів обліку/реєстрації  (розміщення
архіву).

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється.

Закрита  частина  може  розміщуватися  на  інших  поверхах,  ніж  відкрита
частина.
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7.  Сектор  прийому  облаштовується  при  вході  до  приміщення  центру.  У
ньому  здійснюється  загальне  інформування  та  консультування  суб’єктів
звернення з питань роботи центру.

8.  Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів
звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У  секторі  інформування  розміщуються  інформаційні  стенди,  та/або
інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну,
вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями,  комп’ютерною
технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими
товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості
надання  адміністративних  послуг  приміщення,  де  розміщені  сектор
інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче місце
адміністратора,  облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою)
та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій.

9.  Сектор  очікування  розміщується  в   приміщенні центру    та
облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості
стільцями, кріслами тощо.

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою системою
керування  чергою,  системою звукового  інформування  осіб  похилого  віку  та
тих, що мають вади зору.

У приміщеннях центру, його територіальних підрозділів, у приміщеннях, де
розміщені  віддалені  робочі  місця  адміністраторів,  створюються  умови  для
оплати  суб’єктами  звернень  адміністративного  збору  (зокрема,   платіжні
термінали  (у  тому  числі  POS-термінали,  програмно-технічні  комплекси
самообслуговування).

10. Сектор обслуговування повинен  утворений за принципом відкритості
розміщення робочих місць. 

11.  Для  швидкого  обслуговування  суб’єктів  звернень  робочі  місця
адміністраторів  можуть  розподілятися  за  принципом  прийому  і  видачі
документів.  Кожне  робоче  місце  для  прийому  суб’єктів  звернення  повинно
мати  інформаційну  табличку  із  зазначенням  номера  такого  місця,  прізвища,
імені, по батькові та посади адміністратора центру.

12. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах розміщується
інформація, зокрема, про:

найменування  центру,  його  місцезнаходження  та  місцезнаходження  його
територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх
утворення),  номери  телефонів  для  довідок,  факсу,  адресу  веб-сайту,
електронної пошти;



графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених робочих
місць адміністраторів  (в разі  їх  утворення)  (прийомні  дні  та  години,  вихідні
дні);

перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  центр,  його
територіальні  підрозділи,  віддалені  робочі  місця  адміністраторів  (в  разі  їх
утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

строки надання адміністративних послуг;

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням
адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру;

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу
електронної пошти;

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

користування  автоматизованою  системою  керування  чергою  (у  разі  її
наявності);

положення про центр;

регламент центру;

графік  прийому  суб’єктів  звернення  посадовими  особами  органу,  що
утворив центр (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру, його
територіальних  підрозділів,  у  приміщеннях,  де  розміщені  віддалені  робочі
місця адміністраторів).

13.  Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  центр,  його
територіальні  підрозділи,  віддалені  робочі  місця  адміністраторів  (в  разі  їх
утворення),  повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів
звернення  місці,  у  тому  числі  на  інформаційному  терміналі  (у  разі  його
наявності).  Адміністративні  послуги  в  переліку  групуються  за  моделлю
життєвих  ситуацій  суб’єктів  звернення  та/або  сферами  правовідносин
(законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаються  через  територіальні
підрозділи центру, віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення),
затверджується  органом,  що утворив  центр,  з  урахуванням потреб  суб’єктів
звернення.

14.  Бланки  заяв,  необхідні  для  замовлення  адміністративних  послуг,
розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до
них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру (веб-сайті органу, що утворив
центр).



15.  Особам  з  інвалідністю  та  іншим  маломобільним  групам  населення
забезпечується  вільний  доступ  до  інформації,  зазначеної  в  цьому  розділі,
шляхом  розміщення  буклетів,  інформаційних  листів  на  стендах,  інших
необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на
інформаційних  терміналах  розміщується  голосова  інформація  та
відеоінформація,  а також здійснюється інформування в інший спосіб,  який є
зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та
інших маломобільних груп населення.

Для  забезпечення  надання  адміністративних послуг  суб’єктам звернення,
які  є  глухими,  німими або глухонімими,  до роботи центру може залучатися
перекладач жестової мови.

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних
послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання
адміністративних послуг для надання консультацій.

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

17.  Орган,  що  утворив  центр,  а  також керівник  центру  можуть  вносити
суб’єктові  надання  адміністративної  послуги  пропозиції  щодо  необхідності
внесення  змін  до  затверджених  інформаційних  та  технологічних  карток
адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у
сфері господарської діяльності).

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної
послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр,
а  також  керівника  центру,  готує  пропозиції  щодо  внесення  змін  до
інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством.

Робота інформаційного підрозділу центру

19.  Для  надання  допомоги  суб’єктам  звернення  у  користуванні
інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою
(у разі  їх  наявності),  консультування із  загальних питань  організації  роботи
центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися
інформаційний підрозділ.

Інформаційний підрозділ центру також:

інформує  за  усним  клопотанням  суб’єкта  звернення  про  належність
порушеного ним питання до компетенції центру;

консультує  суб’єктів  звернення  щодо  порядку  внесення  плати
(адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає
інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору;

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення до
прийому їх адміністратором.



20.  Орган,  що  утворив  центр,  створює  та  забезпечує  роботу  веб-сайту
центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація,
зазначена  в пункті  12 цього  Примірного  регламенту,  а  також  відомості  про
місце  розташування  центру  (його  територіальних  підрозділів,  віддалених
робочих  місць  адміністраторів  (в  разі  їх  утворення),  найближчі  зупинки
громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша корисна для
суб’єктів звернення інформація.

21.  Інформація,  яка  розміщується  в  приміщенні  центру  (в  тому числі  на
інформаційних  терміналах)  та  на  веб-сайті,  повинна  бути  актуальною  і
вичерпною.

Інформація  на  веб-сайті  центру  має  бути  зручною  для  пошуку  та
копіювання.

22.  Суб’єктам звернення,  які  звернулися  до центру  (його територіальних
підрозділів, до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з
використанням  засобів  телекомунікаційного  зв’язку  (телефону,  електронної
пошти,  інших  засобів  зв’язку),  забезпечується  можливість  отримання
інформації  про  надання  адміністративних  послуг  у  спосіб,  що  аналогічний
способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

Керування чергою в центрі

23.  З  метою  забезпечення  зручності  та  оперативності  обслуговування
суб’єктів звернення у центрі (його територіальних підрозділах, на віддалених
робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню
черги, а у разі її утворення - для керування чергою.

24.  У  разі  запровадження  автоматизованої  системи  керування  чергою
суб’єкт  звернення  для  прийому  адміністратором  центру  реєструється  за
допомогою термінала в такій системі,  отримує відповідний номер у черзі  та
очікує  на  прийом.  Автоматизована  система  керування  чергою  може
передбачати  персоніфіковану  реєстрацію  суб’єкта  звернення  (із  зазначенням
його прізвища та імені).

25.  У  центрі,  його  територіальних  підрозділах,  на  віддалених  робочих
місцях  адміністраторів,  може  здійснюватися  попередній  запис  суб’єктів
звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній
запис  може  здійснюватися  шляхом  особистого  звернення  до  центру,  його
територіальних  підрозділів,  адміністраторів  центру,  що  працюють  на
віддалених  робочих  місцях,  з  використанням  телефонного  зв’язку  та/або
електронної реєстрації  на веб-сайті центру (сторінки на веб-сайті  органу, що
утворив  центр).  Прийом  суб’єктів  звернення,  які  зареєструвалися  шляхом
попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години.

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи
дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF/print#n205


Прийняття заяви та інших документів у центрі

27.  Прийняття  від  суб’єкта  звернення  заяви  та  інших  документів,
необхідних  для  надання  адміністративної  послуги  (далі  -  вхідний  пакет
документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної
послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або
його територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях адміністраторів (в
разі їх утворення).

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у
тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації
їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб
або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або
місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом.

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів
дозвільного  характеру  та  документів,  що  додаються  до  неї,  декларації
відповідності  матеріально-технічної  бази  вимогам  законодавства,  видача
(переоформлення,  анулювання)  документів  дозвільного  характеру,  які
оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються
відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності”.

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центрі
(його територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці адміністратора
(в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника),
надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення)  або у
випадках,  передбачених  законом,  за  допомогою засобів  телекомунікаційного
зв’язку.

Заява  для  отримання  адміністративної  послуги  в  електронній  формі
подається  через  Єдиний державний портал адміністративних послуг,  у  тому
числі  через  інтегровані  з  ним  інформаційні  системи  державних  органів  та
органів місцевого самоврядування.

30.  У  разі  коли  вхідний  пакет  документів  подається  представником
(законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що
посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

31.  Адміністратор  центру  перевіряє  відповідність  вхідного  пакета
документів  інформаційній  картці  адміністративної  послуги,  у  разі  потреби
надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. 

32. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під
час  заповнення бланка заяви,  адміністратор повідомляє суб’єктові  звернення
про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
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33. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у якому
зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом
звернення до неї, у двох примірниках.

34.  Суб’єктові  звернення  надається  примірник  опису  вхідного  пакета
документів  за  підписом  і  з  проставленням  печатки  (штампа)  відповідного
адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий
примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи,
а  у  разі  здійснення  в  центрі  електронного  документообігу  -  в  електронній
формі.

35.  Адміністратор  центру  під  час  отримання вхідного  пакета  документів
зобов’язаний  з’ясувати  прийнятний  для  суб’єкта  звернення  спосіб  його
повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане
місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в
центрі,  його  територіальному  підрозділі,  віддаленому  робочому  місці
адміністратора  (в  разі  їх  утворення),  спосіб  передачі  суб’єктові  звернення
вихідного  пакета  документів  (особисто,  засобами  поштового  або
телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб),
про  що зазначається  в  описі  вхідного  пакета  документів  у  паперовій  та/або
електронній формі.

36. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів
шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній
формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється
її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета
документів.

Реєстрація  та  облік  заяв,  вхідних  пакетів  документів  та  оформлених
результатів надання адміністративних послуг у центрі,  його територіальному
підрозділі  та  на  віддаленому  робочому  місці  адміністратора  може  вестися
централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу)
або  окремо  в  центрі,  його  територіальному  підрозділі  та  на  віддаленому
робочому місці адміністратора.

37.  У разі  коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового
зв’язку  і  він  не  містить  інформації  про  прийнятний  для  суб’єкта  звернення
спосіб  його  повідомлення,  адміністратор  центру  не  пізніше  наступного
робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів
електронною поштою (та/або його відскановану копію)  чи іншими засобами
телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням.

38.  Після  реєстрації  вхідного  пакета  документів  адміністратор  центру
формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює
її копіювання та/або сканування.

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа про
проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли



адміністратор  є  суб’єктом  надання  адміністративної  послуги).  Лист  про
проходження справи також містить  відомості  про послідовність дій  (етапів),
необхідних  для  надання  адміністративної  послуги,  та  залучених  суб’єктів
надання адміністративних послуг.

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

40.  Після  вчинення  дій,  передбачених пунктами  27-39 цього регламенту,
адміністратор  центру  зобов’язаний  невідкладно,  але  не  пізніше  наступного
робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання адміністративної
послуги,  надіслати  (передати)  вхідний  пакет  документів  суб’єктові  надання
адміністративної  послуги, до компетенції  якого належить питання прийняття
рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про проходження справи із
зазначенням  часу,  дати  та  найменування  суб’єкта  надання  адміністративної
послуги,  до  якого  її  надіслано,  та  проставленням  печатки  (штампа)
адміністратора, що передав відповідні документи.

41.  Передача  справ  у  паперовій  формі  від  центру  (його  територіального
підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) до
суб’єкта  надання  адміністративної  послуги  здійснюється  в  порядку,
визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом
робочого  дня,  шляхом  отримання  справ  представником  суб’єкта  надання
адміністративної  послуги  або  їх  доставки  працівником  центру,  надсилання
відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку
або в інший спосіб.

42.  Після  отримання  справи  суб’єкт  надання  адміністративної  послуги
зобов’язаний  внести  запис  про  її  отримання  із  зазначенням  дати  та  часу,
прізвища,  імені,  по  батькові  відповідальної  посадової  особи  до  листа  про
проходження справи.

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг
строків  розгляду  справ  та  прийняття  рішень  здійснюється  адміністраторами
центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду
справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду
справи;

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом
надсилання  на  адресу  електронної  пошти)  адміністратора  центру  про  хід
розгляду справи.

У  разі  виявлення  факту  порушення  вимог  законодавства  щодо  розгляду
справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру
невідкладно інформує про це керівника центру.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF/print#n241


Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше
наступного  робочого  дня  після  оформлення  результату  надання
адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його
до  центру  (його  територіального  підрозділу,  віддаленого  робочого  місця
адміністратора  (в  разі  їх  утворення),  про  що  зазначається  в  листі  про
проходження справи.

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного пакета
документів  повідомляє  про  результат  надання  адміністративної  послуги
суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів,
здійснює  реєстрацію  вихідного  пакета  документів  шляхом  внесення
відповідних  відомостей  до  листа  про  проходження  справи,  а  також  до
відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі.

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто
під підпис (у тому числі його представникові  (законному представникові))  у
разі  пред’явлення  документа,  що  посвідчує  особу  та/або  засвідчує  його
повноваження,  або  у  випадках,  передбачених  законодавством,  передається  в
інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація  про  дату  отримання  вихідного  пакета  документів  суб’єктом
звернення  зазначається  в  описі  вхідного  пакета  документів  або  в  іншому
документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах
справи.

48. У разі  незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу
отримання  вихідного  пакета  документів  або  його  неотримання  в  центрі
протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення
засобами  поштового  зв’язку.  У  разі  відсутності  відомостей  про  місце
проживання  (місцезнаходження)  суб’єкта  звернення  та  іншої  контактної
інформації  вихідний  пакет  документів  зберігається  протягом  тримісячного
строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

49.  У  разі  коли  адміністративна  послуга  надається  невідкладно,
адміністратор  центру  реєструє  інформацію про  результат  розгляду  справи  в
журналі  (у  паперовій  та/або  електронній  формі),  негайно  формує  вихідний
пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних
послуг  несуть  суб’єкти  надання  таких  послуг  та  в  межах  повноважень
адміністратори і керівник центру.

51.  Інформація  про  кожну  надану  адміністративну  послугу  та  справу  в
паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів)
формі  (заява  суб’єкта  звернення  та  інші  документи,  визначені  органом,  що
утворив  центр)  за  рішенням  органу,  що  утворив  центр,  може  зберігатися  в



приміщенні  центру,  його  територіального  підрозділу,  приміщенні,  де
розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів
інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

Інформація  про  адміністративні  послуги,  надані  територіальним
підрозділом,  адміністратором  центру,  що  працює  на  віддаленому  робочому
місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом
центру.

Усі  матеріали  справи  зберігаються  у  суб’єкта  надання  адміністративної
послуги.

Особливості  діяльності  територіального  підрозділу  центру,
адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці

52.  Рішення  про  утворення  та  розміщення  територіального  підрозділу,
віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом, що утворив
центр,  відповідно  до  вимог,  зазначених  у  пунктах  5  і  8  цього  Примірного
регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення,
що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться.

Територіальний  підрозділ,  віддалене  робоче  місце  адміністратора
розміщується на першому  поверсі будівлі за умови створення належних умов
для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення до такої будівлі.

Віддалене  робоче  місце  адміністратора  може  бути  пересувним,  що
передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної
техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та
вільним доступом до Інтернету.

Робота  пересувного  віддаленого  місця  адміністратора  забезпечується
шляхом  проведення  виїзних  прийомів  адміністратора  за  місцем
проживання/перебування  (місцезнаходженням)  суб’єкта  звернення  або  за
іншою  адресою,  зазначеною  ним,  у  межах  відповідної  адміністративно-
територіальної  одиниці.  Перелік  категорій  суб’єктів  звернення,  яким можуть
надаватися  адміністративні  послуги  за  допомогою  пересувного  віддаленого
місця  адміністратора,  та  порядок  роботи  адміністратора  пересувного
віддаленого місця визначається органом, який прийняв рішення про утворення
центру надання адміністративних послуг.

До  обов’язкової  категорії  суб’єктів  звернення,  яким  адміністративні
послуги  надаються  за  допомогою  пересувного  віддаленого  місця
адміністратора,  належать особи з  інвалідністю I  групи та інші особи,  які,  за
висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування
і потребують постійної сторонньої допомоги.



53.  У приміщенні  територіального  підрозділу,  приміщенні,  де  розміщене
віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної,
вичерпної  інформації,  необхідної  для  одержання  адміністративних  послуг,  з
дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 цього Примірного регламенту.

54. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене робоче
місце  адміністратора  (крім  пересувного  віддаленого  робочого  місця
адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

Особливості  діяльності  територіального  підрозділу  центру,
адміністратора центру, що працює на віддаленому робочому місці, 
утворених в об’єднаній територіальній громаді

55.  Територіальний  підрозділ  центру,  що  утворений  в  об’єднаній
територіальній  громаді,  адміністратор  центру,  що  працює  на  віддаленому
робочому  місці,  можуть  обслуговувати  населення  одного  або  декількох
населених  пунктів,  що  визначається  функціональними  (посадовими
обов’язками).

56. За рішенням  Чупахівської   селищної ради, що утворила центр, окремі
функції  адміністратора,  пов’язані  з  отриманням  заяви  та  вхідного  пакета
документів,  видачею  результатів  надання  адміністративних  послуг  або
наданням адміністративних послуг, можуть здійснюватися уповноважені особи,
в тому числі старости.

Начальник відділу «ЦНАП»                                         Лідія КУЗЬМЕНКО



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Терещенко  Марії  Онисимівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  статей  12,   118,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву  громадянки  Терещенко
Марії Онисимівни, зареєстрованої за адресою: м. Охтирка вул. Перемоги, б.
11а  кв.  17,  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства площею 1,8500 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

    1.  Затвердити громадянці Терещенко Марії Онисимівні, зареєстрованій за
адресою:  м. Охтирка вул. Перемоги, б. 11а кв. 17,  проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,   Сумської
області, кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0098. 
     2. Передати у приватну власність громадянці Терещенко Марії Онисимівні
земельну ділянку площею - 1,8500 га для ведення особистого селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому  числі
угідді - рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0098
розташовану в межах с. Оленинське Охтирського району, Сумської області.
     3. Громадянці Терещенко Марії Онисимівні 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Римарю Михайлу Івановичу для  будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

          Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянина  Римаря
Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Лесі Українки, 32, смт.
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,   про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  площею  0,0781  га,
кадастровий номер 5920355500:02:001:5235,  селищна рада ВИРІШИЛА:

          1.  Затвердити  громадянину  Римарю  Михайлу  Івановичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Лесі  Українки,  32,  смт.  Чупахівка,
Охтирського  району,  Сумської  області,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  за адресою: вул. Лесі
Українки,  32  смт  Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5235.
          2. Передати громадянину  Римарю Михайлу Івановичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,0781  га,  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка),  кадастровий номер 5920355500:02:001:5235 із земель
житлової  та  громадської  забудови,  розташовану  за  адресою:  вул.  Лесі
Українки, 32 смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Римарю  Михайлу  Івановичу  для   ведення
особистого селянського господарства

              Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 118 , 121, 125,
126 Земельного кодексу України,  розглянувши заяву громадянина Римаря
Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: вул. Лесі Українки, 32, смт.
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  ведення  особистого
селянського  господарства  площею  0,2124  га,  кадастровий  номер
5920355500:02:001:5236, селищна рада ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити громадянину Римарю Михайлу Івановичу, зареєстрованому
за  адресою:   вул.  Лесі  Українки,  32,  смт.  Чупахівка,  Охтирського району,
Сумської області , технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на місцевості) для ведення
особистого селянського господарства за адресою: вул. Лесі Українки, 32 смт
Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
земельної ділянки 5920355500:02:001:5236.
     2.  Передати  громадянину   Римарю  Михайлу  Івановичу  у  приватну
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею  0,2124  га  із  земель  сільськогосподарського  призначення  (в  тому
числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920355500:02:001:5236
розташовану за адресою: вул. Лесі Українки, 32  смт Чупахівка,  Охтирського
району Сумської області.

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

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                      П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                   смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Троценко Тетяні Миколаївні для  будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянки  Троценко
Тетяни Миколаївни, зареєстрованої  за адресою: м. Охтирка вул. Р. Рапія, 11,
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд  площею 0,1219 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити громадянці Троценко Тетяні Миколаївні, зареєстрованій
за  адресою:  м.  Охтирка  вул.  Р.  Рапія,  11,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового
будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (02.01)   за  адресою:  с.
Новопостроєне,  вул.  Польова,  17  Охтирського  району  Сумської  області
кадастровий номер 5920385400:04:001:5133.
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянці  Троценко  Тетяні
Миколаївні  земельну  ділянку  площею  0,1219  га  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд   із
земель  житлової  та  громадської  забудови,  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5133 розташовану за адресою: вул. Польова, 17    
с. Новопостроєне, Охтирського району Сумської області.

3.  Громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Троценко Тетяні  Миколаївні  для   ведення
особистого селянського господарства

           Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей   12,  118  ,  121,  125,  126
Земельного  кодексу  України,   розглянувши  заяву  громадянки  Троценко
Тетяни Миколаївни, зареєстрованої  за адресою: м. Охтирка вул. Р. Рапія, 11,
про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  наданої  для
ведення особистого селянського господарства  площею 0,3509 га,  селищна
рада ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити громадянці Троценко Тетяні Миколаївні, зареєстрованій
за  адресою:  м.  Охтирка  вул.  Р.  Рапія,11,  технічну  документацію  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (01.03)  за  адресою:  с.  Новопостроєне,  вул.  Польова  ,17
Охтирського  району  Сумської  області  кадастровий  номер
5920385400:04:001:5134.
          2.  Передати громадянці  Троценко Тетяні  Миколаївні  у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,3509  га,  для  ведення  особистого
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в
тому  числі  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:04:001:5134 розташовану за адресою: вул. Польова , 17 
с. Новопостроєне, Охтирського району Сумської області.

3.  Громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка
  
Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву  громадянина  Рижкова
Володимира Григоровича, зареєстрованого за адресою: смт. Чупахівка, вул.
Ю. Бережного, 8, Охтирського району, Сумської області, про затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  площею 0,4000  га,  селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити  громадянину  Рижкову  Володимиру  Григоровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  смт.  Чупахівка,  вул.  Ю.  Бережного,  8,
Охтирського району, Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в   смт.  Чупахівка  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:001:5246. 
          2.  Передати  громадянину  Рижкову  Володимиру  Григоровичу  у
приватну  власність   земельну  ділянку  площею  -  0,4000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (категорія  земель:  землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя – рілля)
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:001:5246 розташовану в
межах смт Чупахівка Охтирського району, Сумської області.
          3.   Громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО  Душенко 
Ігорю Валерійовичу 

    Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   статей  12,  116,  118,  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Душенка  Ігоря  Валерійовича –  учасника  АТО,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Шевченка, 62,  смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської
області,  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства,  орієнтовною площею  2,0000 га,  розташовану на
території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл Душенку  Ігорю  Валерійовичу –  учаснику  АТО,
зареєстрованому за адресою: вул. Шевченка, 62, смт. Чупахівка, Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 2,0000 га, із земель запасу
(категорія земель: землі сільськогосподарського призначення,  в тому числі
угіддя - сіножаті) кадастровий номер 5920355500:01:003:0025 розташовану за
межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняк Анатолію  Олександровичу
для ведення особистого селянського господарства 

          Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   статей  12,  116,  118,  125
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Хижняка Анатолія Олександровича, зареєстрованого за адресою: вул.
Шевченка, 63,  смт. Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати дозвіл громадянину Хижняку Анатолію Олександровичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Шевченка, 63,  смт Чупахівка, Охтирського
району,   Сумської  області,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною площею
2,0000 га із земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик Охтирського
району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  громадянину-  учаснику  АТО  Малиш  Денису
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву  громадянина  Малиша
Дениса  Сергійовича,  зареєстрованого  за  адресою:  м.  Запоріжжя,  в/ч
Військобуд,  165,  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  площею 2,0000  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину Малиш Денису  Сергійовичу  – учаснику
АТО,  зареєстрованому  за  адресою:  м.  Запоріжжя,  в/ч  Військобуд,  165,
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність   для
ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення,  розташованої  в  межах с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920355500:04:001:0101. 
          2. Передати громадянину Малиш Денису Сергійовичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  2,0000  га,  для  ведення  особистого
селянського  господарства  із  земель  запасу(категорія  земель:  землі
сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  угіддя  -  рілля)
кадастровий  номер  5920355500:04:001:0101,  розташовану  в  межах  с.
Оленинське, Охтирського району, Сумської області.
         3.  Громадянину  Малиш Денису  Сергійовичу  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного  кодексу  України,  розглянувши  заяву  громадянина
Боровенського Юрія Павловича, зареєстрованого за адресою: вул. Садова, 4,
смт.  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  площею 1,8500  га,  селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Боровенському  Юрію  Павловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Садова,  4,  смт.  Чупахівка,  Охтирського
району,  Сумської  області,  проект землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно КВЦПЗ 01.03) кадастровий номер 5920355500:01:002:0016 із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
          2. Передати громадянину Боровенському Юрію Павловичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   1,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:01:002:0016 (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя - рілля)  із
земель  запасу  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
         3. Громадянину Боровенському Юрію Павловичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

         Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу  України,    розглянувши заяву  громадянина   Рахмаіла
Олександра Михайловича, зареєстрованого за адресою: вул. Садова, 5, смт.
Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, про затвердження проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  площею  2,0000  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Рахмаілу  Олександру  Михайловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Садова,  5,  смт.  Чупахівка,  Охтирського
району,  Сумської  області,  проект землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно КВЦПЗ 01.03) кадастровий номер 5920355500:01:002:0017 із  земель
запасу комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
площею – 2,0000 га. 
          2.  Передати  громадянину  Рахмаілу  Олександру  Михайловичу  у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:01:002:0017 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя - рілля)  із земель запасу за межами населених пунктів
на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської
області.
              3. Громадянину Рахмаілу Олександру Михайловичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських
будівель і споруд

        Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина  Шаповалова
Миколи Андрійовича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.  Будильська,  11,  с.
Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області,  про  затвердження
технічної  документації   із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
площею 0,0825 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:
          1.  Затвердити  громадянину  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського
району  Сумської  області,  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд (02.01)   за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.
Будильська,  11   Охтирського  району Сумської  області  кадастровий номер
5920355500:04:001:0099.
          2. Передати громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,0825  га  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) , кадастровий номер 5920355500:04:001:0099 із земель
житлової  та  громадської  забудови  за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.
Будильська, 11  Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

 Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості)  у  власність  гр.  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу  для
ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина  Шаповалова
Миколи Андрійовича,  зареєстрованого  за  адресою:  вул.  Будильська,  11,  с.
Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області  про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства   площею  0,2122  га,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

          1.  Затвердити  громадянину  Шаповалову  Миколі  Андрійовичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Будильська, 11, с. Оленинське Охтирського
району  Сумської  області,  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  за
адресою: с. Оленинське, вул. Будильська, 11   Охтирського району Сумської
області кадастровий номер 5920355500:04:001:0100.
          2. Передати у приватну власність громадянину Шаповалову Миколі
Андрійовичу  земельну ділянку площею 0,2122 га для ведення особистого
селянського  господарства,  кадастровий  номер  5920355500:04:001:0100  із
земель  сільськогосподарського  призначення  розташовану  за  адресою:  с.
Оленинське, вул. Будильська, 11    Охтирського району Сумської області.

3. Громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                             смт Чупахівка

Про внесення змін у рішення 2 сесії 24 скликання Чупахівської селищної
ради  від  16.07.2002р.  «  Про  закріплення  земельних  ділянок  за
громадянами які користуються ними, для ведення особистого підсобного
господарства із земель запасу селищної ради на 2002 рік»

Відповідно  до   статті  12  Земельного  кодексу  України,  пункту  34
частини першої  статті  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні»,   врахувавши  рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,
житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних
відносин,  розглянувши  заяви  громадян:  Довгопол  Ольги  Андріївни,
зареєстрованої  за  адресою вул.  Шевченка,  24  смт.  Чупахівка;   Ведяшової
Євдокії  Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою  вул.  Шевченка,62,   смт.
Чупахівка;   Семегука  Володимира  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою провул. Шкільний, смт. Чупахівка, Семегук Людмили Миколаївни
зареєстрованої   провул.  Шкільний  14  смт.  Чупахівка;   Кубарь  Світлани
Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою  вул.  Некрасова,20  смт.  Чупахівка;
Каманіної Лідії Яківни зареєстрованої вул. Лебединська ,22/6 смт. Чупахівка,
Каманіна Олексія Олександровича,  зареєстрованого вул. Лебединська ,22/6
смт.  Чупахівка,  Джишкаріані  Валентини  Олексіївни,  зареєстрованої  вул.
Шевченка,  71,  смт.  Чупахівка,  Макухи  Олександра  Петровича
зареєстрованого  вул.  Шевченка,19,  смт.  Чупахівка,  Шульги  Юрія
Анатолійовича зареєстрованого вул. Садова,9 смт Чупахівка, « Про внесення
змін  у  рішення  2  сесії  24скликання  Чупахівської  селищної  ради  від
16.07.2002р.  «Про  закріплення  земельних  ділянок  за  громадянами,  які
користуються  ними  для  ведення  особистого  підсобного  господарства  із
земель запасу селищної ради на 2002 рік», селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести  зміни  у  рішення  2  сесії  24скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  16.07.2002р.  «Про  закріплення  земельних  ділянок  за
громадянами,  які  користуються  ними  для  ведення  особистого  підсобного
господарства із земель запасу селищної ради на 2002 рік», а саме: додаток
поле № 1 вважати таким, що втратив чинність в частині надання земельних
ділянок  для  розширення  особистого  підсобного  господарства  слідуючим
громадянам:                     



Довгопол Віктор  Акимович – 0,77 га, 
Ведяшова Євдокія Іванівна – 0,77 га, 
Каманін Олексій Олександрович – 0,77 га,
Тертична Парасковія Дем’янівна – 0,77 га,
Семегук  Володимир Миколайович – 0,77 га;
Гордієнко Микола Савич  – 0,77 га;
Макуха Олександр Петрович – 0,77 га;
Шульга Юрій Анатолійович – 0,77 га
Джишкаріані Валентина Олексіївна – 0,77 га
Кубарь Іван Степанович – 0,77 га.

2.  В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3.  Контроль за виконання рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                   Олександр  КУЖЕЛЬ



                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення
особистого селянського господарства

            Керуючись  пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 81, 118, 121,
125    Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву  громадянина
Володіна  Владислава  Олексійовича,  зареєстрованого  за  адресою: вул.  Лесі
Українки,  7  смт.  Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської  області  про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  гр. Володіну  Владиславу  Олексійовичу для  ведення  особистого
селянського господарства, площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  гр. Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:03:001:5015. 
          2. Передати у приватну власність громадянину Володіну Владиславу
Олексійовичу земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого
селянського  господарства,  (землі  сільськогосподарського  призначення,  в
тому числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий номер  земельної  ділянки
5920355500:03:001:5015,  розташовану  в  межах  с.  Коновалик  Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Володіну Владиславу Олексійовичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Хижняку Вячеславу
Олександровичу на   розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства

    Відповідно до  статей 12, 116, 118, 125  Земельного кодексу України,
статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26,
статті 33, частини 1, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»  та  рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –
комунального транспорту,  зв’язку,  підприємництва та  земельних відносин,
розглянувши  заяву Хижняка  Вячеслава  Олександровича –  учасника  АТО,
зареєстрованого за адресою: вул. Герасима Кондратьєва,  буд.165, м. Суми,
про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  орієнтовною  площею  2,0000  га,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

          1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  у  власність громадянина Хижняка  Вячеслава  Олександровича-
учасника АТО, зареєстрованого за адресою: вул. Герасима Кондратьєва, 165,
м.  Суми,  на  земельну  ділянку  площею 2,0000  га  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  із   земель  запасу
Чупахівської  селищної  ради,  кадастровий  номер  5920355500:01:003:0026
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території   Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

          2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  гр. Степанову Сергію Сергійовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

             Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу
України,  статті  50  Закону України  «Про  землеустрій»,  пункту  34 частини
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
заяву Степанова  Сергія  Сергійовича, зареєстрованого  за  адресою:  вул.
Покровська,  42,  смт.  Чупахівка Охтирського району Сумської області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, орієнтовною площею 1,7000 га, розташовану в с. Коновалик на
території Чупахівської селищної ради, селищна рада  ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Степанову Сергію Сергійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Покровська,  42   смт  Чупахівка
Охтирського району Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 1,7000 га із
земель запасу, розташовану в межах  с. Коновалик на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

       Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Невдачина Сергія Миколайовича 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  заяву  Невдачина  Сергія  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Покровська, 70, смт. Чупахівка  Охтирського  району  Сумської
області, про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 1,7166 га, 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.  Невдачину Сергію Миколайовичу для ведення особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920385400:01:001:5679. 
          2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Сергію
Миколайовичу земельну ділянку площею  1,7166 га  для ведення особистого
селянського  господарства,   із  земель запасу  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5679,  розташовану  за  межами  населених  пунктів  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Невдачину 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Шпака  Сергія  Миколайовича  для  ведення
особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву  гр. Шпака  Сергія  Миколайовича,  зареєстрованого  за
адресою:  вул.  Робоча,22  кв.  2,  с.  Соборне,  Охтирського  району  Сумської
області про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
розташованої  в  с.  Грінченкове  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Шпаку  Сергію  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Грінченкове  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району, Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:5232. 
          2.  Передати  у  приватну  власність  громадянину  Шпаку  Сергію
Миколайовичу земельну ділянку площею 1,0800 га, для ведення особистого
селянського господарства (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі земельні угіддя – рілля), кадастровий номер 5920382000:02:001:5232,  в
межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Шпаку 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина  Невдачина Дмитра Кузьмича, зареєстрованого за адресою: с.
Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області, про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Лантратівської   сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:0653,  селищна рада
ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Невдачина
Дмитра  Кузьмича  1/3,  гр.Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   гр.  Невдачина
Миколи Кузьмича 1/3 наданої для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської   сільської  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:0653.

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,4837
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:0653
власникам  земельної  частки  (паю)  громадянину   Невдачину  Дмитру
Кузьмичу  1/3,  громадянці  Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   громадянину
Невдачина  Миколи  Кузьмича  1/3,  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) на території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.



    3. Громадянину  Невдачину Дмитру Кузьмичу 1/3, громадянці Ткаченко
Ольги Кузьмівни 1/3,  громадянину Невдачина Миколи Кузьмича 1/3право
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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування»,  статтями  12,  81,  125,  126  Земельного  кодексу
України, Закону України « Про порядок виділення в натурі (на місцевості)
земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),  розглянувши заяву
громадянина  Невдачина Дмитра Кузьмича, зареєстрованого за адресою: с.
Новопостроєне  Охтирського  району  Сумської  області, про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)
меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території
Лантратівської   сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:01:001:0652,  селищна рада
ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Невдачина
Дмитра  Кузьмича  1/3,  гр.Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   гр.  Невдачина
Миколи Кузьмича 1/3 наданої для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва   (01.01)  на  території   Лантратівської   сільської  ради
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки
5920385400:01:001:0652.

     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,2303
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920385400:01:001:0652
власникам  земельної  частки  (паю)  громадянину   Невдачину  Дмитру
Кузьмичу  1/3,  громадянці  Ткаченко  Ольги  Кузьмівни  1/3,   громадянину
Невдачина  Миколи  Кузьмича  1/3,  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) на території
Лантратівського  старостату   Чупахівської  селищної  ради  відповідно  до
технічної документації із землеустрою.



    3. Громадянину  Невдачину Дмитру Кузьмичу 1/3, громадянці Ткаченко
Ольги Кузьмівни 1/3,  громадянину Невдачина Миколи Кузьмича 1/3 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

   17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність Леві С.М.

Відповідно до статей 12,  116, 118,  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  лист  Головного  управління  Держгеокадастру  за
№  141/101-20  від  04.03.2020р  «Про  надання  позиції»,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Леві  Світлані  Миколаївні,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Хліборобська,  22,  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства,  орієнтовною  площею  1,0  га  за  рахунок  земель
сільськогосподарського  призначення  на  території  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність 
Гречковському О.М. – учасника АТО

Відповідно до статей 12,  116, 118,  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  лист  Головного  управління  Держгеокадастру  за
№  157/101-20  від  13.03.2020р  «Про  надання  позиції»,   селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Гречковському  Олексію
Миколайовичу  -  учаснику  АТО,  зареєстрованому  за  адресою:  вул.
Заозерна, 13 кв. 3,  смт. Чупахівка Охтирського району Сумської області,
для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею
2,0  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

              Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  »,  статтями  12,  81,  125,  126
Земельного  кодексу  України,  Закону  України  «  Про  порядок  виділення  в
натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв),
розглянувши заяву громадянина  Бабіна Миколи Івановича, зареєстрованого
за  адресою:  вул.  Київська,  101  кв.  51,  м.  Охтирка  Сумської  області, про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою   щодо  встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на території
Чупахівської селищна ради Охтирського району Сумської області,  площею
3,8116 га,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Бабін
Миколи  Івановича  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (01.01) на території  Чупахівської селищної ради Охтирського
району,  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:004:5011.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 3,8116
гектара  (  угіддя  –  рілля),  кадастровий  номер  5920382000:01:004:5011
власнику земельної частки (паю) громадянину  Бабіну Миколі Івановичу, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ
01.01) на території  Грінченківського старостату  Чупахівської селищної ради
відповідно до технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Бабіну Миколі Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

      Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями 12,  81,  125,  126  Земельного
кодексу  України,  Закону  України  «  Про  порядок  виділення  в  натурі  (на
місцевості)  земельних  ділянок  власникам  земельних  часток  (паїв),
розглянувши заяву громадянина  Бабіна Миколи Івановича, зареєстрованого
за адресою: вул. Київська, 101 кв. 51, м. Охтирка, про затвердження технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  наданої  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва  (01.01)  на  території   Грінченківської
сільської  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  площею  0,4417  га,
селищна рада ВИРІШИЛА: 

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Бабін
Миколи  Івановича  наданої  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  (01.01) на території  Чупахівської селищна ради Охтирського
району  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної  ділянки
5920382000:01:004:5012.
     2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку  площею 0,4417
гектара  (  угіддя  –  сіножаті),  кадастровий  номер  5920382000:01:004:5012
власнику земельної частки (паю) громадянину  Бабіну Миколі Івановичу, для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код згідно КВЦПЗ
01.01), на території Грінчеківського старостату  Чупахівської селищної ради
відповідно до технічної документації із землеустрою.
    3. Громадянину  Бабіну Миколі Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Гнилосир Владиславу Сергійовичу – учаснику
АТО,  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина  Гнилосир
Владислава  Сергійовича,  зареєстрованого за адресою: вул.  Шкільна,  16,  с.
Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Коновалик  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 2,00 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  –
учаснику АТО, зареєстрованому за адресою: вул. Шкільна, 16, с. Оленинське,
Охтирського району, Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Коновалик  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:03:001:5017. 
          2.  Передати  громадянину  Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   2,0000  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:03:001:5017 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі  земельні  угіддя  –  рілля)  в  с.  Коновалик  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
          3. Громадянину Гнилосир Владиславу Сергійовичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

    Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина Парфілова
Сергія Михайловича, зареєстрованого за адресою: провул. Друкарський 9, кв.
20  м.  Охтирка,  Сумської  області,  про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Парфілову  Сергію  Михайловичу,
зареєстрованому  за  адресою:  провул.  Друкарський  9,  кв.  20   м.  Охтирка,
Сумської області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність   для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код  згідно
КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району,  Сумської  області  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0106. 
          2. Передати громадянину Парфілову Сергію Михайловичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0106 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Парфілову Сергію Михайловичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Тетяні  Іванівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу  України,    розглянувши заяву  громадянки  Євтухової
Тетяни  Іванівни,  зареєстрованої  за  адресою:  вул.  Будильська,  38,
с.  Оленинське,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Коновалик  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 1,5850 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити громадянці  Євтуховій Тетяні Іванівні, зареєстрованій за
адресою: вул. Будильська, 38,  с. Оленинське, Охтирського району, Сумської
області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
в с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області кадастровий номер 5920355500:03:001:5016. 
          2. Передати громадянці Євтуховій Тетяні Іванівні у приватну власність
земельну  ділянку  площею  1,5850  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  кадастровий  номер  5920355500:03:001:5016  (землі
сільськогосподарського призначення, в тому числі земельні угіддя - рілля)  )
в с. Коновалик на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3. Громадянці Євтуховій Тетяні Іванівні 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  81,  118,  121,  125,  126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина  Горбатенка
Олександра Володимировича, зареєстрованого за адресою: вул. Паркова, 38
кв. 9  м. Охтирка, Сумської області, про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області,площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити громадянину  Горбатенку Олександру Володимировичу,
зареєстрованому за адресою: вул. Паркова, 38  кв. 9, м. Охтирка,  Сумської
області, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області кадастровий номер 5920355500:04:001:0107. 
          2. Передати громадянину Горбатенку Олександру Володимировичу у
приватну  власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення
особистого  селянського  господарства  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0107 (землі сільськогосподарського призначення, в тому
числі  земельні  угіддя  -  рілля)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району, Сумської області.
              3. Громадянину Горбатенку Олександру Володимировичу 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Каращуку  Олексію Григоровичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

            Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12,  81,  118,  121,  125,  126
Земельного кодексу України,   розглянувши заяву громадянина  Каращука
Олексія Григоровича, зареєстрованого за адресою: вул. Хліборобська, 54 с.
Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області,площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянину   Каращуку  Олексію  Григоровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Хліборобська,  54  с.  Оленинське
Охтирського району Сумської області, проект землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність   для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на  території
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,  Сумської  області
кадастровий номер 5920355500:04:001:0102. 
          2. Передати громадянину Каращуку Олексію Григоровичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0102 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. Громадянину Каращуку Олексію Григоровичу 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
        Двадцять восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про поділ земельних ділянок 
комунальної власності

Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56
Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», врахувавши заяву Голови СФГ «Відродження»
Білковського  Бориса  Миколайовича,  заяви  громадян    селищна рада
ВИРІШИЛА:  

1. Провести  поділ  земельних  ділянок  сільськогосподарського
призначення,  які  перебувають  в  землях  запасу  та  належать   на  праві
комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної
ради розташовану за  межами населених пунктів на території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області  без  змін  цільового
призначення, згідно додатку до рішення (додається).

2. Розробити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних  ділянок   вказаних  у  п.1  даного  рішення,  згідно  додатку  до
рішення.

3. Розроблені  технічні  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельних ділянок подати на розгляд , погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до ч. 12 ст. 186 Земельного кодексу України.

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



                                           Додаток  до рішення 28 сесії 7 скликання 
                                                                               від 17.06.2020 « Про поділ земельних  
                                                                               ділянок»

№
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земель-
ної
ділянки

Цільове 
призначе
ння
Земель-
ної 
ділянки
(код 
КВЦПЗ)

Кіль-
кість
Земель-
них
ділянок,
що
утво-
рюється

Площі земельних ділянок, 
що утворюються

1 5920385400:01:001:5676 5,6933 Землі 
запасу 
(16.00)

2 1 – 2,50 га;
2 – 3,1933 га

2 5920355500:01:001:5503 18,7702 Землі 
запасу 
(16.00)

11 1 – 0,77 га; 2 – 0,77 га;
3 – 1,54 га; 4 – 1,54 га;
5 – 1,54 га; 6 – 0,77 га ;
7 – 0,77 га; 8 – 1,54 га;
9 – 0,77 га; 10 – 1,54 га ; 
11 – 7,2202 га.

3 5920355500:01:001:0024 2,00 Землі 
запасу 
(16.00)

2 1 – 1,00 га; 1 – 1,00 га.



                                                                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137

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

1.   Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:001:5137),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) 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:
5920382000:01:001:5162;   5920382000:01:001:5163;   5920382000:01:001:5164
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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920382000:01:001:5136

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

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920382000:01:001:5136).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920382000:01:001:5136),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) 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:
5920382000:01:001:5165;   5920382000:01:001:5166;   5920382000:01:001:5167
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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий  номер 
5920385400:01:001:5681

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

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5681).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920385400:01:001:5681),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) 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:
5920385400:01:001:5772;  5920385400:01:001:5771  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920385400:01:001:5687

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

1.  Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (кадастровий  номер
5920385400:01:001:5687).

2.  Затвердити  технічну  документацію  із  землеустрою   щодо  поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920385400:01:001:5687),  яка
перебуває  в  комунальній  власності  Чупахівської  селищної  ради  із  земель
запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність
або  користування  громадянам  чи  юридичним особам)  (код  згідно  КВЦПЗ
16.00) 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:
5920385400:01:001:5769;   5920385400:01:001:5770   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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Людмилі  Григорівні  для  ведення
особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної ради

      Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного  кодексу  України,    розглянувши  заяву  громадянки  Євтухової
Людмили  Григорівни,   зареєстрованої  за  адресою:  вул.  Прогінна,  8  с.
Оленинське  Охтирського  району  Сумської  області,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області, площею 0,85 га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Затвердити  громадянці   Євтуховій  Людмилі  Григорівні,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Прогінна,  8  с.  Оленинське  Охтирського
району  Сумської  області,  проект  землеустрою щодо  відведення  земельної
ділянки у власність  для ведення особистого селянського господарства (код
згідно  КВЦПЗ 01.03)  в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної
ради  Охтирського  району,  Сумської  області  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0104. 
          2. Передати громадянці  Євтуховій Людмилі Григорівні у приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,8500  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0104 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
              3. громадянці  Євтуховій Людмилі Григорівні 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Яризьку Миколі Миколайовичу – учасникуАТО
для ведення особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши  заяву громадянина Яризька Миколи Миколайовича – учасника
АТО,  зареєстрованого  вул.  Пушкіна,  29  с.  Оленинське,  про  затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства,  розташованої   за  межами
населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області, площею 1,8551га, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Яризьку  Миколі  Миколайовичу для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської області, кадастровий номер - 5920355500:01:003:0023. 
          2. Передати у власність громадянину Яризьку Миколі Миколайовичу
земельну  ділянку  площею  -  1,8551  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому числі  земельні  угіддя  –  сіножаті)  кадастровий номер
5920355500:01:003:0023 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3. Громадянину Яризьку Миколі 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Кузьменко  Аллі  Григорівни  для  ведення
особистого селянського господарства 

      Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу  України,
розглянувши   заяву  громадянки  Кузьменко  Алли  Григорівни про
затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства, розташованої  за
межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області,  площею  1,70  га,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:  

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність   гр. Кузьменко  Аллі  Григорівни для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за  межами населених
пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району,
Сумської області, кадастровий номер - 5920355500:04:001:0103. 
          2.  Передати  у  власність  громадянці  Кузьменко Аллі  Григорівні
земельну  ділянку  площею  -  1,70  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:04:001:0103 для ведення особистого селянського господарства із
земель запасу на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області.
              3.  Громадянці Кузьменко Аллі Григорівні 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020        смт Чупахівка

Про надання згоди Головному
управлінню Держгеокадастру
у Сумській області щодо відведення
земельної ділянки у власність 
Білковській М.С.

Відповідно до статті 12, пункту «б» статей 99, 116, 118, 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  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 248/101-20  від  27.05.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки у  власність  Білковській Маргариті  Сергіївні,
зареєстрованій  за  адресою:  провул.  Друкарський,  9  кв.  20,   м.  Охтирка
Сумської  області,  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
орієнтовною  площею  2,0  га  за  рахунок  земель  сільськогосподарського
призначення на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області,  при умові встановлення земельного  сервітуту по вказаній
земельній ділянці, в частині ґрунтової дороги, якою користуються мешканці
громади.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

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  лист  Головного  управління
Держгеокадастру  за  № 192/101-20  від  08.04.2020р «Про  надання  позиції»,
селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Надати  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  Єременку  Ігорю  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0 га за
рахунок  земель  сільськогосподарського  призначення  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Білковській Олені Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства 

Відповідно до  статей 12, 116, 118, 121, 125  Земельного кодексу України,
статті  50  Закону  України  «Про  землеустрій»,  пункту  34  частини  першої
статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  -  комунального
транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,  розглянувши
рішення Сумського окружного адміністративного суду від 10.02.2020 року
(справа  № 480/4971/19) про  зобов’язання  прийняття  рішення  про  надання
дозволу  гр.  Білковській  Олені  Володиммирівні на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства,  орієнтовною  площею  2,000  га,
розташовану  за  межами  с.  Лантратівка  на  території  Чупахівської  ОТГ,
селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Білковській Олені Володимирівні,
яка  зареєстрована  за  адресою:  пров.  Дачний,  5,  кв.  7   м.  Охтирка,
Охтирського району Сумської області, для ведення особистого селянського
господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03),  орієнтовною площею 2,0000 га із
земель  запасу,  розташовану  за  межами  с.  Лантратівка  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ



                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 81, 118, 121, 125, 126
Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки  Римар Вікторії
Валеріївни,   зареєстрованої  за  адресою:  м.  Київ  Деснянський  район  вул.
Закревського Миколи, буд. 63, про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського  господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  в  с.  Оленинське  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
площею 0,50 га, селищна рада  ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити громадянці  Римар Вікторії Валеріївні, зареєстрованій
за адресою: м. Київ Деснянський район вул. Закревського Миколи, буд. 63,
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність   для
ведення особистого селянського господарства  (код згідно КВЦПЗ 01.03)  в
с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району,
Сумської області кадастровий номер 5920355500:04:001:0105. 
          2.   Передати  громадянці   Римар Вікторії  Валеріївні  у  приватну
власність  земельну  ділянку  площею   0,5000  га  для  ведення  особистого
селянського господарства кадастровий номер 5920355500:04:001:0105 (землі
сільськогосподарського призначення,  в  тому числі  земельні угіддя - рілля)
в  с.  Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району, Сумської області.
           3.   Громадянці  Римар Вікторії Валеріївні 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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка
 Про  винесення  на  громадське  обговорення  звіту  про  стратегічну
екологічну оцінку документу державного планування « Проект внесення
змін  Генральний  план  смт  Чупахівка  Охтирського  району  Сумської
області з проектом Плану зонування території смт Чупахівка»

  Керуючись  підпунктом  6  пункту  «а»  частини  першої  статті  31  Закону
України « Про місцеве самоврядування в Україні»,  статтями 12,13 Закону
України  «  Про  стратегічну  екологічну  оцінку»,  заслухавши  інформацію
начальника  відділу  економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної
діяльності, земельних відносин та екології Тетяни Гончар про необхідність
проведення  громадського  обговорення  звіту  про  стратегічну  екологічну
оцінку  документу  державного  планування  «  Проект  внесення  змін
Генральний  план  смт  Чупахівка  Охтирського  району  Сумської  області  з
проектом Плану зонування території  смт Чупахівка»,  Чупахівська селищна
рада ВИРІШИЛА:

1.  Винести на громадське обговорення документ державного планування
« Проект внесення змін Генральний план смт Чупахівка Охтирського району
Сумської області з проектом Плану зонування території смт Чупахівка» та
звіт про стратегічну екологічну оцінку 

2. Оприлюднити  документ  державного  планування  «  Проект  внесення
змін Генральний план смт Чупахівка Охтирського району Сумської області з
проектом Плану зонування території смт Чупахівка»  та звіт про стратегічну
екологічну  оцінку  на  офіційному  веб-сайті  Чупахівської  селищної  ради з
метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

3. Розмістити  в  двох  різних  друкованих  засобах  масової  інформації
повідомлення про початок громадського обговорення документу державного
планування  «  Проект  внесення  змін  Генральний  план  смт  Чупахівка
Охтирського району Сумської області з проектом Плану зонування території
смт Чупахівка» та звіт про стратегічну екологічну оцінку 
   4.  Контроль  за  виконанням рішення покласти  на  постійну  комісію   з
питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони
навколишнього середовища.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку за проєктом: 
«Капітальний  ремонт  амбулаторії  Комунального  некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради» за адресою: Сумська обл., Охтирський р-н,
смтЧупахівка, вул.Воздвиженська, б.23

     Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011р.
№560  «Про  затвердження  Порядку  затвердження  проектів  будівництва  і
проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких
постанов Кабінету Міністрів України», статтями  26, 42 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  та  з  метою  виконання  програми
економічного і соціального розвитку Чупахівської об’єднаної територіальної
громади на 2019 рік та наступні  2020-2021 програмні  роки,   розглянувши
проектно-кошторисну  документацію  за  робочим  проектом  «Капітальний
ремонт  амбулаторії  Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради»  за
адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, смт Чупахівка, вул. Воздвиженська,
б.23, селищна рада ВИРІШИЛА:

     1.  Затвердити  робочий  проект  «Капітальний  ремонт  амбулаторії
Комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради» за адресою: Сумська обл.,
Охтирський  р-н,  смтЧупахівка,  вул.Воздвиженська,  б.23  орієнтовною
кошторисною вартістю  711,828  тис.грн.  за  рахунок  інших  надходжень  до
місцевого бюджету (субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку  окремих
територій).
     2.  Уповноважити  селищного  голову  Олександра  Кужеля  затвердити
загальну кошторисну вартість по проєкту«Капітальний ремонт амбулаторії
Комунального  некомерційного  підприємства  «  Центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги»   Чупахівської  селищної  ради»  за  адресою:  Сумська
обл.,  Охтирський  р-н,  смт  Чупахівка,  вул.Воздвиженська,  б.23на  підставі
експертного  звіту  щодо  розгляду  кошторисної  частини  проєктної
документації.



   3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про виділення приміщення 
для ведення приватної 
адвокатської діяльності на 
території Чупахівської 
селищної ради

    Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 29, статтею 46 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «  Про
адвокатуру»,  розглянувши  заяву  Віктора  Стеценка  про  виділення
приміщення  для  ведення  приватної  адвокатської  діяльності  на  території
Чупахівської селищної ради, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Виділити  Віктору  Стеценку  приміщення  для  ведення  приватної
адвокатської  діяльності  на  території  Чупахівської  селищної  ради  за
адресою:  вул.  Воздвиженська  б.1,  смт  Чупахівка,  Охтирського  р-ну,
Сумської обл.

2. Підготувати необхідну документацію для передачі в оренду приміщення
для ведення приватної адвокатської діяльності на території Чупахівської
селищної  ради  за  адресою:  вул.  Воздвиженська  б.1,  смт  Чупахівка,
Охтирського р-ну, Сумської обл.

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

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

Про Стратегічний план розвитку
Чупахівської ОТГ на період 2020-2027 роки

 
З метою завершення підготовчого етапу розробки Стратегічного плану

розвитку  Чупахівської  ОТГ  на  період  2020-2027  роки,  визначення
обєктивності  його  пріоритетних  напрямків,  розглянувши  подані  робочою
групою з розробкиСтратегічного плану розвитку Чупахівської ОТГ на період
2020-2027  роки  основні  стратегічні  цілі  Стратегічного  плану  розвитку
Чупахівської ОТГ на період 2020-2027 роки, керуючись статтею 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування», селищна  рада
 

В И Р І Ш И Л А:
 

1. Винести  на  громадське  обговоренняпроект  Стратегічного  плану
розвитку Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на період
2020-2027 роки.

2.  Організацію роботи з оприлюднення  Стратегічного плану розвитку
Чупахівської  ОТГ покласти на виконавчий комітет селищної ради,

3.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності,
охорони навколишнього середовища.

Селищний  голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток

Основні цілі стратегічного плану розвитку 
Чупахівської ОТГ на 2020-2027 роки

Місія: Село-територія, комфортна для проживання.
Стратегічне  бачення:Чупахівська  ОТГ-  екологічно  чиста  громада,  яка

вибудовує  партнерські  відносини  з  бізнесом,
здійснює  популяризацію  та  максимальну  підтримку
громадської  ініціативи,  самоорганізації  населення,
забезпечує  високий  рівень  соціальної  захищеності
мешканців.

Стратегічні цілі: 
                              Формування екологічно безпечного середовища

 Облаштування сміттєзвалища (збільшення площі), організація місць 
збирання побутових відходів в віддалених населених пунктах 
(старостатах)

 Облаштування біотермічних ям
 Організація  розділення сміття: придбання пересувної лінії для 

сортування(розділення) побутових відходів, встановлення контейнерів 
для роздільного збирання сміття

 Здійснення комплексу робіт   боротьби  із карантинними рослинами
 Розчищення русла річки Ташань, облаштування прибережної зони
 Здійснення меліораційних робіт земельних ділянок поблизу 

с.Грінченкове
 Санація місць забору питної  води
 Забезпечення населення якісною питною водою

Розбудова системи послуг та інфраструктури громади
 Сприяння залученню зовнішніх  інвестицій в розвиток громади
 Сприяння розвитку малого та середнього бізнесу в сфері  торгівлі  та

побутових і ритуальних послуг
 Популяризація  і  залучення  населення  до  створення  кооперативів,

сприяння формам само зайнятості населення
 Надання максимально можливого переліку адміністративних послуг на

території громади
 Здійснення  заходів  з  інвентаризації   ресурсів:  завершення  робіт  по

встановленню  меж  населених  пунктів,  розробка  та  затвердження
нормативної  грошової  оцінки  землі,  містобудівної  документації,
інвентаризація земельного фонду

 Ремонт  автомобільних сільських доріг об’єднаної територіальної
громади як в межах населених пунктів, так і між населеними пунктами



 Ремонт   дороги  Т-1906   (порушення  на  державному  рівні  питання
капітального  ремонту  ділянки  дороги,  що  проходить  через
смт.Чупахівка)

 Благоустрій сільських цвинтарів
 Модернізація бюджетних закладів (реконструкція, капітальний ремонт)

шляхом впровадження енергозберігаючих технологій
 Впровадження  енергетичного  менеджменту  в  громаді,  розробка

програми енергоефективності в громаді
 Реконструкція вуличного освітлення шляхом впровадження «сонячних

ліхтарів»
 Здійснення  заходів  із  впровадження  джерел  відновлювальної  енергії

сонця, вітру (сонячні панелі, вітряки)
 Заміна  водогону в смт.Чупахівка, с.Лантратівка
 Облаштування  місць  відпочинку  (паркова  та  прибережна  зони  в

смт.Чупахівка)
 Капітальний ремонт спортивної зали в смт.Чупахівка
 ТермомодернізаціяЧупахівської ЗОШ  
 Облаштування  дитячих  та  спортивних  майданчиків  в  населених

пунктах громади
 Забезпечення функціонування автобусних маршрутів між населеними

пунктами громади
 Покращення матеріально-технічного стану КП «Добробут»
 Модернізація   матеріально-технічної  бази  КНП  «Центр  первинної

медико-санітарної допомоги « Чупахівської селищної ради

                              Єднання 
 Робота  над  впізнаваністю  громади  (логотип,  герб,  прапор,  гімн

громади)
 Популяризація  громадських  об’єднань,  діяльності  благодійних

організацій
 Сприяння  самоорганізації  населення  у  створенні  ГО,  вуличних

комітетів 



                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме  скликання

        Двадцять восьма сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

17.06.2020                 смт Чупахівка

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

    Відповідно до статей 12, 124, 127 Земельного кодексу України, статті 33
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Включити в  перелік  земельних ділянок  сільськогосподарського
призначення,  які  підлягають  передачі  в  оренду  шляхом  проведення
земельних  торгів  (аукціону)  земельну  ділянку,  розташовану  в  межах  смт
Чупахівка орієнтовною площею 0,50 га. для комерційного використання. 

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


