
                                                                                                               ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання

Друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження плану 
діяльності Чупахівської  
селищної ради з підготовки  
регуляторних актів в 2021 році

 Керуючись частиною першою статті 7 Закону України  «Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », пункту
7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою  дотримання  вимог  чинного  законодавства  України,
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  План  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з
підготовки регуляторних актів в 2021 році (додається).

2. Секретарю  селищної  ради  оприлюднити  План  діяльності
Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів в 2021
році на офіційному веб - сайті  селищної ради у десятиденний строк після
його затвердження.

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

Селищний  голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
до рішення другої 

сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради

від  11.11.2020 року

ПЛАН
діяльності Чупахівської селищної  ради з підготовки регуляторних актів

в 2021 році

№
п/п

Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки
регуляторн

ого акту

Ціль
прийняття

регуляторного
акту

1. Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  податку  на
нерухоме  майно,
відмінне від земель-
ної ділянки на тери-
торії  Чупахівської
селищної  ради  на
2022 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2021 року

Законодавче
врегулювання
справляння
податку  на
нерухоме
майно
відмінне  від
земельної
ділянки  на
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.

2. Про  встановлення
ставок  та  пільг  зі
сплати  земельного
податку на території
Чупахівської селищ-
ної ради на 2022 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2021 року

Законодавче
врегулювання
справляння
земельного
податку  та
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.



3. Про  встановлення
ставок  єдиного  по-
датку  для  фізичних
осіб-підприємців  які
застосовують  спро-
щену  систему  опо-
даткування  на  тери-
торії  Чупахівської
селищної  ради  на
2022 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-економіч-
ного  розвитку  та
інвестицій.

ІІ  квартал
2021 року

Законодавче
врегулювання
справляння
єдиного
податку  та
збільшення
надходження
коштів  до
селищного
бюджету.

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



                                                                                                     ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання

Друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження звіту про  виконання бюджету Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2020 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, частиною 1 статті 61
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Бюджетним
кодексом  України,  пунктом  4  статті 80  Бюджетного  кодексу  України,
заслухавши  звіт  начальника  фінансового  відділу  Анни Касьяненко  про
виконання  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади за ІІІ квартал 2020 року селищна ради ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Чупахівської   селищної
об’єднаної територіальної громади за ІІІ квартал 2020 року згідно додатку 1,
2.

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

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1
Доходи бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної

громади
за ІІІ квартал 2020 року

Код
бюджетної

класифікації
Найменування платежу

Заплановано
на ІІІ кв. 2020

року

Надійшло за ІІІ
кв. 2020 року

Загальний фонд
10000000 Податкові надходження 6875200,00 6881217,91

11000000
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 4147700,00 4501543,35

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 4147700,00 4501543,35

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 2030200,00 2510943,87

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 2092500,00 1963493,83

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 25000,00 27105,65

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів 26500,00 50172,25

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів 26000,00 49882,02

13010100

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування 18000,00 38608,02

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів 
в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування) 8000,00 11274,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 500,00 290,23

13030100

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування  500,00 290,23

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 45000,00 51398,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
госпо-
дарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів 45000,00 51398,00

18000000 Місцеві податки 2656000,00 2278104,31
18010000 Податок на майно 652800,00 597632,46



18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 5800,00 1286,32

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 16000,00 11665,80

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними
особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 16000,00 5945,38

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 33000,00 68642,43
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 470000,00 384197,56
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 60000,00 98923,77
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 52000,00 26971,20
18050000 Єдиний податок 2003200,00 1680471,85
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 18000,00 7530,61
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 413200,00 392833,33

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків 1572000,00 1280107,91

20000000 Неподаткові надходження 10500,00 41601,49

21000000
 Доходи від власності та 
підприємницької діяльності   1200,00 51,00

21080000 Інші  надходження 1200,00 51,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 1200,00 51,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської 
діяльності 9300,00 3693,38

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3400,00 806,37

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг 2000,00 806,37

22012600
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень 1400,00 0,00

22090000 Державне мито 5900,00 2887,01

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування 5900,00 2887,01

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 37857,11
24060300 Інші надходження 0,00 37857,11
40000000 Офіційні трансферти 9242440,14 9216440,14
41000000 Від органів державного управління 9242440,14 9216440,14

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам 2743200,00 2743200,00

41020100 Базова дотація 2743200,00 2743200,00



41030000
Субвенції  з державного бюджету 
місцевим бюджетам 5103741,00 5103741,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 4012300,00 4012300,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 718700,00 718700,00

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій 372741,00 372741,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 1008900,00 1008900,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на 
здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів 
освіти та охорони здоров`я за рахунок 
відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 1008900,00 1008900,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 386599,14 360599,14

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного 
бюджету 49610,00 49610,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова
українська школа` за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 85341,00 85341,00

41051500

 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров»я за рахунок коштів 
медичної субвенції 2099,14 2099,14

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на 
проведення виборів депутатів місцевих рад
та сільських, селищних, міських голів, за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 0,00 77400,00

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 207850,00 104450,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 41699,00 41699,00

Всього без урахування трансфертів 6 885 700,00 6 922 819,40
Всього 16 128 140,14 16 139 259,54

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК



Додаток 2
Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної об’єднаної

територіальної громади
за ІІІ квартал 2020 року

Код
Назва видатків за

функціональною структурою

Затвердже
но

видатків (з
урахуванн

ям змін)
на 2020 рік

Затверджено
видатків на
ІІІ кв. 2020

року

Касові
видатки за

ІІІ кв.
2020року

Загальний фонд
01 Чупахівська селищна рада 7 806100,14 5565250,14 5252795,71

0150

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

3110100,00 2283600,00 2275121,79

2111

Первинна медична допомога 
населенню, що надається 
центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1652200,00 1196050,00
1004170,08

2144
Централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет

49118,14 49118,14 43788,21

4030
Забезпечення діяльності 
бібліотек

205500,00 159000,00
149990,83

4060

Забезпечення  діяльності  
палаців i будинків культури, 
клубів, центрів  дозвілля та 
iнших клубних  закладів

881352,00 671252,00 625250,85

5061

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

3500,00 3500,00
3499,00

6013
Забезпечення діяльності 
водопровідно-каналізаційного  
господарства

15000,00 10900,00 5362,39

6014
Забезпечення збору та 
вивезення сміття і відходів

4200,00 0,00 0,0

6020

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

265000,00 259200,00
244529,00

6030
Організація благоустрою 
населених пунктів

665130,00 472430,00
441689,16

7130 Здійснення  заходів  із 0,0 0,0 0,0



землеустрою

7461

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

763100,00 460100,00 459394,40

7610
Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

12000,00 0,00 0,00

8330
Інша діяльність у сфері екології
та охорони природніх   ресурсів

179900,00 100,00 0,00

06
Відділ освіти, молоді та 
спорту Чупахівської  
селищної   ради

11427485,6
8

8486166,68 7727018,30

0160

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

464329,77 243429,77 161365,26

1010 Надання  дошкільної освіти 2018419,00 1500100,00 1204886,10

1020

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

8396666,68 6260674,68 5961490,78

1090

Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами 
освіти, заходи  із позашкільної 
роботи з дітьми

171000,00 139200,00 96109,47

1150
Методичне  забезпечення  
діяльності навчальних  закладів

159470,23 159470,23 159470,23

1161
Забезпечення  діяльності інших 
закладів у сфері освіти

217600,00 183292,00 143696,46

3140

Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення  
громадян, які  постраждали 
внаслідок  Чорнобильської  
катастрофи)

0,0 0,0 0,0

08
Відділ соціального захисту 
населення Чупахівської 
селищної ради

1941835,00 1464595,00 1266556,55

0160

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

307924,00 194946,00
161055,37



3032
Надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати 
послуг зв`язку

9960,00 7920,00 3840,67

3191
Інші видатки на соціальний 
захист ветеранів війни та праці

17481,00 10681,00 1666,00

3241

Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

1462311,00 1187049,00 1086349,60

3242
Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального 
забезпечення

144159,00 63999,00 13644,91

37
 Фінансовий відділ 
Чупахівської  селищної   ради

1410269,89 1274869,89 1262086,90

0160

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

500406,00 365006,00 354365,91

9410

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

719036,89 719036,89 716893,99

9770
Інші субвенції з місцевого 
бюджету

190827,00 190827,00 190827,00

Усього 
22585690,7

1
16790881,71 15508257,46

Видатки спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної об’єднаної
територіальної громади
за ІІІ квартал 2020 року

Код
Назва видатків за функціональною

структурою

Затвердже
но

видатків (з
урахуванн
ям змін)

на 2020 рік

Затвердж
ено

видатків
на ІІІ кв.
2020 року

Касові
видатки
за ІІІ кв.
2020року

06 Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

265175,42 255374,42 153310,89

1010 Надання дошкільної освіти

24266,00 24266,00 24266,00

1020 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

97896,00 88095,00 81960,00



7363 Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

143013,42 143013,42 47084,89

01 Чупахівська селищна рада 704066,00 372741,00 195450,89

7363
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій

704066,00 372741,00 195450,89

37 
Фінансовий відділ Чупахівської селищної 
ради

465000,00 465000,00 465000,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 465000,00 465000,00 465000,00

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК
                                                     



                                                                                                                              ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання

Друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
11.11.2020                                                                                         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,  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,на підставі  клопотання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами

загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))» з КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 500 грн., з
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не  віднесені  до  заходів  розвитку»  1415  грн.,  з  КЕКВ  2230  «Продукти
харчування» 8 000 грн., з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 19 000 грн.

З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2240 «оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 000 грн.

2. Направити на видатки :
ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами

загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 22 000 грн., на
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 6 915 грн.  

ТКВКБМС 3710160 «Керівництво і  управління у відповідній сфері у
містах (місті  Києві),  селищах, селах,  об`єднаних територіальних громадах»
на КЕКВ 2210  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 3 500
грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 500 грн.

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

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                   ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської облаті
Восьме скликання

Друга  сесія

 РІШЕННЯ

11.11.2020                                                                                      смт   Чупахівка

Про передачу шкільного автобуса

На виконання рішення тридцятої сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  11.08.2020  року,  наказу  Департаменту  освіти  і  науки
Сумської  обласної  державної  адміністрації   №381-ОД від 22.09.2020 «Про
отримання та передачу шкільних автобусів», селищна рада вирішила:

1. Передати  із  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної
ради  у  власність  Чупахівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
спеціалізований  автобус   для  перевезення  дітей  –  D,  марки  (моделі)
ATAMAN D-093S2 АВТОБУС ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДІТЕЙ-D, двигун
№0EN365, шасі (кузов, рама) №Y7BD093S2LB000229 

2. Директору  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
забезпечити  перереєстрацію  транспортного  засобу  у  встановлений
законодавством термін. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                               ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

               Друга  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  прийняття  земельних  ділянок  Олешнянської  та  Довжицької
сільських рад

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Земельним  кодексом  України,
Законом України « Про землеустрій»,  Перспективним планом формування
територій громад Сумської області, рішення другого пленарного засідання 1
сесії  8  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  11.11.2020  «  Про
реорганізацію  Довжицької  сільської  ради»,  «Про  реорганізацію
Олешнянської сільської ради»,  селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  Прийняти земельні ділянки розташовані на території Олешнянської
та Довжицької сільських рад до Чупахівської селищної об’єднаної громади. 
         2.  Олешнянській та Довжицькій сільським радам підготувати акти
прийому передачі земельних ділянок.
         3. Затвердити склад робочої комісії Чупахівської селищної ради по
прийманню-передачі земельних ділянок. ( Додається)
         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

СКЛАД 
робочої комісії Чупахівської селищної ради по прийманню-передачі

земельних ділянок

Голова комісії:     Оксана Альохіна – виконуюча обов’язки начальника 
                              відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної 
                              діяльності, земельних відносин та екології 

Члени комісії:    Іван Єрьоменко 
                           
                          Сергій Лук’янов 
                           
                          Сергій Парнєков  
                            
                           Павло Чуб 

                             Іван Ланчак

                             Володимир Ємець



                                                                                                                  ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

               Друга  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка

    Про прийняття земельних ділянок державної власності

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Земельним  кодексом  України,
Законом України « Про землеустрій», Законом України № 2498-VІІІ від 10
липня 2018 « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил
землекористування  у  масивах  земель  сільськогосподарського  призначення,
запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Постановою
Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 476 « Про  Порядок
проведення інвентаризації земель», селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Прийняти  земельні  ділянки  державної  власності,  розташовані  на
території Чупахівської селищної об’єднаної громади в комунальну
власність.

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



                                                                                                                 П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

               Друга  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5517

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «  Про  землеустрій»,
розглянувши  технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5517).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:001:5517),  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:
5920355500:01:002:0100;  5920355500:01:002:0101;  5920355500:01:002:0102;
5920355500:01:002:0103  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



                                                                                                                 П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

               Друга  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5489

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «  Про  землеустрій»,
розглянувши  технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5489).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:001:5489),  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:
5920355500:01:001:5544;  5920355500:01:001:5545;  5920355500:01:001:5546;
5920355500:01:001:5547  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



                                                                                                                 П Р О Е К Т
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

               Друга  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.11.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5510

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України
«  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями   12,  79-1,  122,  126
Земельного  кодексу  України,  Законом  України  «  Про  землеустрій»,
розглянувши  технічну  документацію  щодо  поділу  земельної  ділянки
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.   Погодити  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  (  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5510).
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу
земельної  ділянки  (кадастровий  номер  5920355500:01:001:5510),  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:
5920355500:01:002:0104;  5920355500:01: 002:0105;  5920355500:01: 002:0106;
5920355500:01:002:0107;  5920355500:01:002:0108;  5920355500:01:002:0109
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



                                                             
                                                                                                            П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
               Друга  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
11.11.2020                                                                                        смт  Чупахівка

Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянину Маслюку Миколі Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  118,  121,  125,  126,
Земельного  кодексу  України»,  розглянувши  заяву  громадянина  Маслюка
Миколи Миколайовича, зареєстрованого за адресою: вул. Штурмова, б.1, смт
Чупахівка, Охтирського району, Сумської області,площею 1,9107 га, селищна
рада  ВИРІШИЛА:

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  гр.  Маслюку  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  земельної  ділянки
5920355500:01:002:0019.
    2. Передати  у  приватну  власність  громадянину  Маслюку  Миколі
Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  вул.  Штурмова,  б.1,  смт
Чупахівка,  Охтирського  району,   Сумської  області,   земельну  ділянку
площею – 1,9107 га   для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля),
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0019 розташовану
за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.
    3. Громадянину  Маслюку  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


