
                                                                 

                                                                                           ПРОЕКТ
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання

Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
11.12.2020                                                                                         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,  пункту «а» частини 4 статті 89 Бюджетного
Кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а»
підпункту  4  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», на підставі клопотання Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
КЗ  Чупахівський  заклад  дошкільної  освіти  (ясла-садочок)  «Сонечко  –  1»,
відділу освіти,  молоді  та спорту Чупахівської селищної ради,  Чупахівської
селищної ради, відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради, 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 2274  «Оплата  природного  газу»  в  сумі
115 000 грн.,з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 7000
грн.  на  направити  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» в сумі 87 400 грн., та на видатки спеціального фонду по КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 34
600 грн. 

З  ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2240
«Оплата послуг (крім комунальних)»  кошти в сумі 758,16 грн. направити на
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 758,16 грн.

З  ТКВКБМС  0611010  «Надання  дошкільної  освіти»  з  КЕКВ  2274
«Оплата природного газу»  в сумі 33 725 грн. та направити на видатки по
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 18 500 грн. на КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 11 018 грн.,  на КЕКВ 2220
«Медикаменти та  перев`язувальні  матеріали» в  сумі  1200 грн.,  та  частину



коштів направити на видатки спеціального фонду на КЕКВ 3110 «Придбання
обладнання і предметів довгострокового користування»  3007 грн.

З ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» кошти в сумі 18 641 грн. направити на видатки
по  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  закладами
загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з  дошкільними  підрозділами
(відділеннями, групами))» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та  інвентар»  141  грн.  ,  та  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611010  «Надання
дошкільної  освіти»  на  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» 18 500 грн. 

З  ТКВКБМС  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» з
КЕКВ  2273  «Оплата  електроенергії»  в  сумі  12  000  грн.,  на  КЕКВ  2240
«оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  3000  грн.,  на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 9 000 грн. 

З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі  29 000 грн. направити на видатки
по ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2275 «Оплата
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 29 000  грн. 

З  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» з КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» 15 000 грн., та направити на видатки по
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 10 000 гр., та на
КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 5 000 грн. 

З  ТКВКБМС  0813242  «Інші  заходи  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» з КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі
10 000 грн., з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 200 грн.
направити на видатки по ТКВКБМС 0813160 «Надання соціальних гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам  з  інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування  і  потребують  сторонньої  допомоги»  на   КЕКВ  2730
«Інші виплати населенню» в сумі 10 000 грн., на КЕКВ 2240 «Оплата послуг
(крім комунальних)» в сумі 200 грн.

Відділу  соціального  захисту  населення  Чупахівської  селищної  ради
відкрити  мережу  по  ТКВКБМС  0813160  «Надання  соціальних  гарантій
фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,
особам  з  інвалідністю,  дітям  з  інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».

З ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 687 грн.,  направити на видатки по КЕКВ
2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 1 687 грн. з КЕКВ 2240 «Оплата



послуг  (крім  комунальних)»  65  грн.,  на  направити  на  ТКВКБМС 0813241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального забезпечення» на КЕКВ 2210 ««Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» кошти в сумі 65 грн.

З ТКВКБМС 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2275 «Оплата інших
енергоносіїв та інших комунальних послуг» 4 963 грн., направити на видатки
по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4 963  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 області
Восьме скликання

Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  
11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  четвертої  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.01.2020  року  «Про
виділення коштів з вільного залишку»

На підставі статті 22, статті 78 Бюджетного кодексу України, статті 65 пункту
23,  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
селищна рада ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення двадцять четвертої сесії  сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  28.01.2020  року  «Про  виділення  коштів  з
вільного залишку»  та викласти його у новій редакції:

1. Виділити  з  вільного  залишку  кошти  з  бюджету  ОТГ  по
загальному  фонду  ,  який  склався  на  01.01.2020  року,  кошти  субвенції  з
державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально -  економічного
розвитку  окремих  територій  між  місцевими  бюджетами  за  об’єктами
(заходами)  в  сумі  143 013,42   грн.,  та  направити  на  видатки  спеціального
фонду бюджету розвитку по ТПКВКМБ 06117363 «Виконання інвестиційних
проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих  територій»  КЕКВ  3142  «Реконструкція  та  реставрація  інших
об’єктів» в сумі  143 013, 42 грн.

2. Виділити  з  вільного  залишку  кошти  з  бюджету  ОТГ  по
загальному  фонду  ,  який  склався  на  01.01.2020  року,  залишки  медичної
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  в сумі 336, 89 грн. та
направити ТКВКБМС 3719420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів  медичної  субвенції,  що утворився на  початок бюджетного
періоду» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів» кошти в сумі 336,89 грн.  для передачі до бюджету Охтирської
міської об’єднаної територіальної громади для здійснення видатків вторинної
медичної допомоги жителям Чупахівської ОТГ. 



Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  відкрити  мережу  по
ТКВКБМС  3719420  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  за  рахунок  залишку
коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду».

3. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ по загальному
фонду  залишки додаткової дотації на фінансування переданих з державного
бюджету  видатків  з  утримання  закладів  освіти  і  охорони  здоров`я  в  сумі
355 876,68  грн.  та  направити  на  ТКВКБМС 0611020  «Надання  загальної
середньої  освіти  закладами  загальної  середньої  освіти  (у  тому  числі  з
дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 121 583,68 грн. КЕКЕВ 2120 «Нарахування на заробітну плату»
в сумі 34 293 грн. та КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» в сумі 200 000
грн. 

4. Виділити кошти з вільного залишку бюджету Чупахівської ОТГ
по загальному фонду який склався на 01.01.2020 року кошти в сумі 159 430
грн.  та  направити на видатки спеціального фонду по  ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у
тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)» КЕКВ 3110
«Придбання предметів і  обладнання довгострокового користування» в сумі
31 000 грн. та видатки по загальному фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» в сумі 5 000 грн. на видатки спеціального фонду ТКВКБМС
0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 3110 «Придбання предметів і
обладнання довгострокового користування» 16 500 грн. та видатки загального
фонду КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4 500 грн.  та
ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ
2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 5 000 грн. та КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних) 97 430 грн.  

5.  Контроль за виконанням даного 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 області

Восьме скликання
Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення тридцять дев'ятої сесії сьомого скликання
Довжицької сільської ради від 19.12.2019 року «Про сільський бюджет на
2020 рік»

Відповідно  до  статті  22  Бюджетного  Кодексу  України,  пункту  23
частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  підставі  клопотання
Довжицької сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Перерозподілити  раніше заплановані  видатки  з  ТКВКБМС 0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально  -  технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у
разі  її  створення),міської,селищної,сільської  рад та  їх  виконавчих комітетів»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування
на  оплату  праці»  в  сумі  2000,00  грн.,  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,
обладнання та інвентар» в сумі 12000,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)»  в  сумі  7000,00  грн,  ТКВКБМС  0116030  «Організація
благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)»  в  сумі  30000,00  грн   та  направити  на  видатки  ТКВКБМС
0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів
дозвілля  та  інших  клубних  закладі»  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  в  сумі
48000,00 грн, КЕКВ 2120«Нарахування на оплату праці» в сумі 3000,00 грн.,
ТКВКБМС  0119770  «Інші  субвенції  з  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620
«Поточні  трансферти  органам  державного  управління  інших  рівнів»  в  сумі
20000,00 грн.

3. 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 області

Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  сільську  Програму  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  Законів  України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням
положень Постанови Кабінету Міністрів України від від 23 вересня 2020 року
№859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки
матеріального  становища  вищезгаданої  категорії  громадян,  селищна  рада
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік (додаток 1). 

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

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1 до рішення четвертої 
позачергової сесії восьмого 
скликання Чупахівської 
селищної ради від 11.12.2020 р.

Сільська Програма

виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги

на непрофесійній основі на 2020 рік



с. Довжик 2020

1. Паспорт Програми
1 Ініціатор  розроблення

Програми
Довжицька сільська рада

2 Дата,  номер  і  назва
розпорядчого
документа  органу
виконавчої  влади  про
розробку Програми

Програма  виплати  компенсації  фізичним
особам,  які  надають  соціальні  послуги на
непрофесійній основі на 2020 рік

3 Розробник програми Довжицька сільська рада
4 Відповідальний

виконавець
Довжицька сільська рада

5 Учасники програми Довжицька сільська рада
6 Термін  реалізації

програми
2020 рік

7 Перелік  бюджетів,  що
беруть  участь  у
виконанні Програми

Сільський бюджет

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  соціальні

послуги».  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23 вересня  2020  р.
№859  затверджено  порядок  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Законодавство України
про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України та складається  з
Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів
та міжнародних договорів України.

3.Визначення мети Програми
Метою  програми  є  суттєве  підвищення  ефективності   вирішення

питання  щодо  поліпшення  життєдіяльності  осіб,  нездатних  до
самообслуговування,  які  потребують  стороннього  догляду.  Вжиття
передбачених  цією  Програмою  заходів  дозволить  зменшити  соціальну
напругу, позитивно вплине на матеріальне становище найбільш незахищених
жителів громади.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання  конкретних  проблем  вирішуватиметься  через  виплату
щомісячної  грошової  компенсації  фізичним особам,  які  надають  соціальні
послуги  на  непрофесійній  основі  відповідно  до  Порядку  призначення  і
виплати,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23
вересня 2020 р. №859.



Ресурсне забезпечення Програми
грн.

Обсяг  коштів,  які  пропонується
залучати  на  виконання
Програми

Термін
виконання

Усього  витрат  на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 2020 24324,00
У тому числі:
селищний бюджет

2020 24324,00

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
1)виявлення  осіб,  які  потребують  стороннього  догляду  (особи  з

інвалідністю  І  групи,  діти  з  інвалідністю,  громадяни  похилого  віку  з
когнітивними порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій
організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися);

2)проведення  обстеження  умов  проживання  осіб,  які  звертаються  за
призначенням щомісячної допомоги;

3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги;
4)припинення виплати у випадках, передбачених пунктом 11 Порядку

подання та прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним
особам,  які  надають  послуги  з  догляду  на  непрофесійній  основі,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020
року  №859  «Деякі  питання  призначення  і  виплати  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі».

Для виконання вищевказаних завдань необхідно реалізувати наступні
заходи:

1)забезпечити облік даної категорії громадян;
2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів: 
заява про надання компенсації;
заява  про  перерахування  коштів  із  зазначенням  рахунка  в  установі

банку;
копія  паспорта  громадянина  України  або  іншого  документа,  що

посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб
без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та
копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання
(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій
надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному  реєстрі
фізичних  осіб  -  платників  податків,  у  якому  зазначається  реєстраційний
номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання  відмовилися  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової
картки  платника  податків,  офіційно  повідомили  про  це  відповідному
контролюючому  органу  і  мають  відмітку  в  паспорті)  (подається  фізичною



особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія  свідоцтва  про  народження  дитини  (у  разі  надання  соціальних
послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

декларація  про  доходи  та  майновий  стан  (заповнюється  на  підставі
довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї)  за  формою,  затвердженою
Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї
заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді

громадян  похилого  віку  внаслідок  когнітивних  порушень  за  формою,
затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ;

копія медичного  висновку  про  дитину  з  інвалідністю  віком  до  18
років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка  про  захворювання  дитини  на  тяжке  перинатальне  ураження
нервової  системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,  рідкісне  орфанне
захворювання,  онкологічне,  онкогематологічне  захворювання,  дитячий
церебральний  параліч,  тяжкий  психічний  розлад,  цукровий  діабет  I  типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про
те,  що  дитина  отримала  тяжку  травму,  потребує  трансплантації  органа,
потребує  паліативної  допомоги,  що  видана  лікарсько-консультативною
комісією  лікувально-профілактичного  закладу  в  порядку  та  за  формою,
встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною  особи,  якій  надаються  соціальні  послуги  з  догляду  на
непрофесійній основі  (для недієздатних осіб  та осіб,  цивільна дієздатність
яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення
опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Очікуваними  результатами  виконання  Програми  посилення  уваги
суспільства до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду,
поліпшення їх життєдіяльності та підвищення соціального захисту.

6.Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми виплати компенсації фізичним

особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік
наведені у додатку 1 до Програми.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02


7.Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  здійснює

Олешнянська сільська рада.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 1 до Програми
№
з/
п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік
заходів

Програми

Строк
виконання
Програми

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні
обсяги

фінансуван
ня (грн.)

Очікува
ний

результа
т

1 Виплата
компенсації
фізичним

особам, які
надають

послуги з
догляду на

непрофесійній
основі особам з
інвалідністю І
групи, дітям з
інвалідністю,
громадянам

похилого віку з
когнітивними
порушеннями,
невиліковно
хворим, які

через
порушення

функцій
організму не

можуть
самостійно

пересуватися та
самообслуговув

атися

Забезпечен
ня виплати
компенсації
фізичним

особам, які
надають
соціальні

послуги на
непрофесій
ній основі

2020 рік Довжицька
сільська

рада

Сільський
бюджет

24324,00 Посилен
ня уваги
суспільс
тва до
потреб

осіб, які
потребу

ють
стороннь

ого
догляду,
поліпше
ння їх

життєдія
льності

та
підвище

ння
соціальн

ого
захисту



 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  виплату  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  послуги  з
догляду на непрофесійній основі в 2020 році 

Керуючись  Програмою  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно
до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням  положень  Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду  на  непрофесійній  основі»,  з  метою  підтримки  матеріального
становища незахищених категорій громадян, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити  компенсацію  Загребельному  Миколі  Івановичу  (с.
Довжик),  який надає послуги з  догляду на непрофесійній основі  особам з
інвалідністю  І  групи,  дітям  з  інвалідністю,  громадянам  похилого  віку  з
когнітивними  порушеннями,  невиліковно  хворим,  які  через  порушення
функцій  організму  не  можуть  самостійно  пересуватися  та
самообслуговуватися в розмірі 24324,00 грн..

2. Довжицькій сільській раді виплатити компенсацію Загребельному
Миколі  Івановичу  (с.  Довжик),  який  надає  послуги  з  догляду  на
непрофесійній основі.

3.Контроль  за  виконанням  даного  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 області

Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  мережі  розпорядників  та  одержувачів  коштів
місцевого бюджету Довжицької сільської ради та до рішення тридцять
дев'ятої  сесії  сьомого  скликання  Довжицької  сільської  ради  від
19.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік»

Відповідно  до  статті  22  Бюджетного  Кодексу  України,  пункту  23
частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  підставі  клопотання
Довжицької сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Відкрити  мережу  розпорядників  та  одержувачів  коштів  місцевого
бюджету  Довжицької  сільської  ради  на  2020  рік  по  ТКВКБМС  0113160
«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».

2.  Перерозподілити  раніше заплановані  видатки  з  ТКВКБМС 0116030
«Організація  благоустрою  населених  пунктів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг
(крім комунальних)» в сумі 24324,00 грн. та направити на видатки ТКВКБМС
0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої
допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 24324,00 грн.

3. 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 області

Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  сільську  Програму  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  Законів  України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням
положень Постанови Кабінету Міністрів України від від 23 вересня 2020 року
№859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам,
які надають послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки
матеріального  становища  вищезгаданої  категорії  громадян,  селищна  рада
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити  Програму  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік (додаток 1). 

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

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1 до рішення четвертої 
позачергової сесії восьмого 



скликання Чупахівської 
селищної ради від 11.12.2020 р.

Сільська Програма
виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги
на непрофесійній основі на 2020 рік

с. Олешня 2020

1. Паспорт Програми
1 Ініціатор  розроблення Олешнянська сільська рада



Програми
2 Дата,  номер  і  назва

розпорядчого
документа  органу
виконавчої  влади  про
розробку Програми

Програма  виплати  компенсації  фізичним
особам,  які  надають  соціальні  послуги на
непрофесійній основі на 2020 рік

3 Розробник програми Олешнянська сільська рада
4 Відповідальний

виконавець
Олешнянська сільська рада

5 Учасники програми Олешнянська сільська рада
6 Термін  реалізації

програми
2020 рік

7 Перелік  бюджетів,  що
беруть  участь  у
виконанні Програми

Сільський бюджет

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  соціальні

послуги».  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23 вересня  2020  р.
№859  затверджено  порядок  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Законодавство України
про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України та складається  з
Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів
та міжнародних договорів України.

3.Визначення мети Програми
Метою  програми  є  суттєве  підвищення  ефективності   вирішення

питання  щодо  поліпшення  життєдіяльності  осіб,  нездатних  до
самообслуговування,  які  потребують  стороннього  догляду.  Вжиття
передбачених  цією  Програмою  заходів  дозволить  зменшити  соціальну
напругу, позитивно вплине на матеріальне становище найбільш незахищених
жителів громади.

4.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання  конкретних  проблем  вирішуватиметься  через  виплату
щомісячної  грошової  компенсації  фізичним особам,  які  надають  соціальні
послуги  на  непрофесійній  основі  відповідно  до  Порядку  призначення  і
виплати,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23
вересня 2020 р. №859.

Ресурсне забезпечення Програми
грн.

Обсяг  коштів,  які  пропонується Термін Усього  витрат  на



залучати  на  виконання
Програми

виконання виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 2020 11724
У тому числі:
селищний бюджет

2020 11724

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Основними завданнями Програми є:
1)виявлення  осіб,  які  потребують  стороннього  догляду  (особи  з

інвалідністю  І  групи,  діти  з  інвалідністю,  громадяни  похилого  віку  з
когнітивними порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій
організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися);

2)проведення  обстеження  умов  проживання  осіб,  які  звертаються  за
призначенням щомісячної допомоги;

3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги;
4)припинення виплати у випадках, передбачених пунктом 11 Порядку

подання та прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним
особам,  які  надають  послуги  з  догляду  на  непрофесійній  основі,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020
року  №859  «Деякі  питання  призначення  і  виплати  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі».

Для виконання вищевказаних завдань необхідно реалізувати наступні
заходи:

1)забезпечити облік даної категорії громадян;
2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів: 
заява про надання компенсації;
заява  про  перерахування  коштів  із  зазначенням  рахунка  в  установі

банку;
копія  паспорта  громадянина  України  або  іншого  документа,  що

посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб
без громадянства - копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та
копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання
(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій
надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному  реєстрі
фізичних  осіб  -  платників  податків,  у  якому  зазначається  реєстраційний
номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання  відмовилися  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової
картки  платника  податків,  офіційно  повідомили  про  це  відповідному
контролюючому  органу  і  мають  відмітку  в  паспорті)  (подається  фізичною
особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія  свідоцтва  про  народження  дитини  (у  разі  надання  соціальних
послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);



декларація  про  доходи  та  майновий  стан  (заповнюється  на  підставі
довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї)  за  формою,  затвердженою
Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї
заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді

громадян  похилого  віку  внаслідок  когнітивних  порушень  за  формою,
затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ;

копія медичного  висновку  про  дитину  з  інвалідністю  віком  до  18
років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка  про  захворювання  дитини  на  тяжке  перинатальне  ураження
нервової  системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,  рідкісне  орфанне
захворювання,  онкологічне,  онкогематологічне  захворювання,  дитячий
церебральний  параліч,  тяжкий  психічний  розлад,  цукровий  діабет  I  типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про
те,  що  дитина  отримала  тяжку  травму,  потребує  трансплантації  органа,
потребує  паліативної  допомоги,  що  видана  лікарсько-консультативною
комісією  лікувально-профілактичного  закладу  в  порядку  та  за  формою,
встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною  особи,  якій  надаються  соціальні  послуги  з  догляду  на
непрофесійній основі  (для недієздатних осіб  та осіб,  цивільна дієздатність
яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення
опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Очікуваними  результатами  виконання  Програми  посилення  уваги
суспільства до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду,
поліпшення їх життєдіяльності та підвищення соціального захисту.

6.Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми виплати компенсації фізичним

особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік
наведені у додатку 1 до Програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію  та  контроль  за  ходом  виконання  Програми  здійснює

Олешнянська сільська рада.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-12#n3


Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК

Додаток 1 до Програми
№
з/
п

Назва
напрямку
діяльності

Перелік
заходів

Програми

Строк
виконання
Програми

Виконавці Джерела
фінансуван

ня

Орієнтовні
обсяги

фінансуван

Очікува
ний

результа
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 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області



Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  виплату  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  послуги  з
догляду на непрофесійній основі в 2020 році 

Керуючись  Програмою  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно
до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням  положень  Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду  на  непрофесійній  основі»,  з  метою  підтримки  матеріального
становища незахищених категорій громадян, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити  компенсацію  Максаковій  Наталії  Федорівні  (с.
Олешня),  яка  надає  послуги  з  догляду  на  непрофесійній  основі  особам  з
інвалідністю  І  групи,  дітям  з  інвалідністю,  громадянам  похилого  віку  з
когнітивними  порушеннями,  невиліковно  хворим,  які  через  порушення
функцій  організму  не  можуть  самостійно  пересуватися  та
самообслуговуватися в розмірі 11724 грн..

2. Олешнянській сільській раді виплатити компенсацію Максаковій
Наталії Федорівні (с. Олешня), яка надає послуги з догляду на непрофесійній
основі.

3.Контроль  за  виконанням  даного  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 області



Восьме скликання
Чтверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про  внесення  змін  до  мережі  розпорядників  та  одержувачів  коштів
місцевого бюджету Олешнянської сільської ради та до рішення сорокової
сесії сьомого скликання Олешнянської сільської ради від 24.12.2019 року
«Про сільський бюджет на 2020 рік»

Відповідно  до  статті  22  Бюджетного  Кодексу  України,  пункту  23
частини першої статті 26, частиною 1 пункту «а» підпункту 4 статті 28 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  підставі  клопотання
Олешнянської сільської ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

1.  Відкрити  мережу  розпорядників  та  одержувачів  коштів  місцевого
бюджету  Олешнянської  сільської  ради  на  2020  рік  по  ТКВКБМС  0113160
«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,
які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги».

2.  Перерозподілити  раніше заплановані  видатки  з  ТКВКБМС 0113242
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ
2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  10000  грн.,  КЕКВ  2273
«Оплата електроенергії» в сумі 1724 грн. та направити на видатки ТКВКБМС
0113160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої
допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 11724 грн.

3. 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 області

Восьме  скликання



Четверта позачергова  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка
Про селищну Програму виплати
компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги 
на непрофесійній основі на 2020 рік 

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно  до  Законів  України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням
положень Постанови Кабінету Міністрів України від  від  23 вересня 2020
року  №859  «Деякі  питання  призначення  і  виплати  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою
підтримки  матеріального  становища  вищезгаданої  категорії  громадян,
заслухавши інформацію начальника Відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради С.Журавель, Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

        1.Затвердити  Програму виплати  компенсації  фізичним особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік (додаток 1). 

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

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток  1 до рішення четвертої 
сесії восьмого скликання 
Чупахівської селищної ради
 від 11.12.2020 р.



Селищна Програма
виплати компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги
на непрофесійній основі на 2020 рік

смт Чупахівка 2020

1. Паспорт Програми

1 Ініціатор  розроблення
Програми

Чупахівська селищна рада



2 Дата,  номер  і  назва
розпорядчого
документа  органу
виконавчої  влади  про
розробку Програми

Програма  виплати  компенсації  фізичним
особам,  які  надають  соціальні  послуги на
непрофесійній основі на 2020 рік

3 Розробник програми Чупахівська селищна рада
4 Відповідальний

виконавець
Відділ  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради

5 Учасники програми Чупахівська  селищна  рада,  відділ
соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради

6 Термін  реалізації
програми

2020 рік

7 Перелік  бюджетів,  що
беруть  участь  у
виконанні Програми

Селищний бюджет

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 Програма  розроблена  відповідно  до  Закону  України  «Про  соціальні
послуги».  Постановою Кабінету  Міністрів  України  від  23 вересня  2020  р.
№859  затверджено  порядок  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі. Законодавство України
про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України та складається  з
Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів
та міжнародних договорів України.

3.Визначення мети Програми

Метою  програми  є  суттєве  підвищення  ефективності   вирішення  питання
щодо поліпшення життєдіяльності  осіб,  нездатних до самообслуговування,
які потребують стороннього догляду. Вжиття передбачених цією Програмою
заходів  дозволить  зменшити  соціальну  напругу,  позитивно  вплине  на
матеріальне становище найбільш незахищених жителів громади.

4.Обгрунтування  шляхів  і  засобів  розв’язання  проблеми,  обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Розв’язання  конкретних  проблем   вирішуватиметься  через  виплату
щомісячної  грошової  компенсації  фізичним особам,  які  надають  соціальні
послуги  на  непрофесійній  основі  відповідно  до  Порядку  призначення  і
виплати,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23
вересня 2020 р. №859.



Ресурсне забезпечення Програми

гривень

Обсяг  коштів,  які  пропонується
залучати  на  виконання
Програми

Термін
виконання

Усього  витрат  на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 2020 10200
У тому числі:
селищний бюджет

2020 10200

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Основними завданнями Програми є:

1)виявлення осіб, які потребують стороннього догляду (особи з інвалідністю І
групи,  діти  з  інвалідністю,  громадяни  похилого  віку  з  когнітивними
порушеннями, невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не
можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися);

2)проведення  обстеження  умов  проживання  осіб,  які  звертаються  за
призначенням щомісячної допомоги;

3)забезпечення проведення щомісячної виплати призначеної допомоги;

4)припинення  виплати  у  випадках,  передбачених  пунктом  11  Порядку
подання та прийому документів, призначення і виплати компенсації фізичним
особам,  які  надають  послуги  з  догляду  на  непрофесійній  основі,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020
року  №859  «Деякі  питання  призначення  і  виплати  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі».

Для  виконання  вищевказаних  завдань  необхідно   реалізувати  наступні
заходи:

1)забезпечити облік даної категорії громадян;

2)забезпечити контроль щодо своєчасного надання документів: 

заява про надання компенсації;

заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує
особу  та  підтверджує  громадянство  України.  Для  іноземців  та  осіб  без
громадянства  -  копія  посвідчення  біженця,  копія  посвідчення  особи,  яка



потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та
копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання
(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій
надаються соціальні послуги на непрофесійній основі);

копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному  реєстрі
фізичних  осіб  -  платників  податків,  у  якому  зазначається  реєстраційний
номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні
переконання  відмовилися  від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової
картки  платника  податків,  офіційно  повідомили  про  це  відповідному
контролюючому  органу  і  мають  відмітку  в  паспорті)  (подається  фізичною
особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія  свідоцтва  про  народження  дитини  (у  разі  надання  соціальних
послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

декларація  про  доходи  та  майновий  стан  (заповнюється  на  підставі
довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї)  за  формою,  затвердженою
Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про склад сім’ї
заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської  комісії  медичного закладу щодо потреби в  догляді
громадян  похилого  віку  внаслідок  когнітивних  порушень  за  формою,
затвердженою МОЗ;

висновок лікарської  комісії  медичного закладу щодо потреби в  догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ;

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за
формою, затвердженою МОЗ;

довідка  про  захворювання  дитини  на  тяжке  перинатальне  ураження
нервової  системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,  рідкісне  орфанне
захворювання,  онкологічне,  онкогематологічне  захворювання,  дитячий
церебральний  параліч,  тяжкий  психічний  розлад,  цукровий  діабет  I  типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про
те,  що  дитина  отримала  тяжку  травму,  потребує  трансплантації  органа,
потребує  паліативної  допомоги,  що  видана  лікарсько-консультативною
комісією  лікувально-профілактичного  закладу  в  порядку  та  за  формою,
встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною  особи,  якій  надаються  соціальні  послуги  з  догляду  на
непрофесійній основі  (для недієздатних осіб  та осіб,  цивільна дієздатність
яких обмежена);

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0011-02
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-12#n3


копія  рішення  суду  або  органу  опіки  та  піклування  про  призначення
опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Очікуваними  результатами  виконання  Програми  посилення  уваги
суспільства до потреб осіб, які потребують постійного стороннього догляду,
поліпшення їх життєдіяльності та підвищення соціального захисту.

6.Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями  діяльності  та  заходи  Програми виплати  компенсації  фізичним
особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік
наведені у додатку 1 до Програми.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координацію  та  контроль  за  ходом  виконання   Програми  здійснює
Чупахівська селищна рада.

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК

                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Четверта позачергова  сесія



Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка
Про виплату компенсації 
фізичним особам, які надають
 послуги з догляду на
 непрофесійній основі  
в 2020 році 

       Керуючись  Програмою  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік, відповідно
до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону
України  «Про  соціальні  послуги»  з  урахуванням  положень  Постанови
Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду  на  непрофесійній  основі»,  з  метою  підтримки  матеріального
становища  незахищених  категорій  громадян,  заслухавши  інформацію
начальника  відділу  соціального  захисту  населення   Чупахівської  селищної
ради С.Журавель, Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити  компенсацію  фізичним  особам,  які  надають  послуги  з
догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з
інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями,
невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1).

2. Відділу  соціального  захисту  населення   Чупахівської  селищної  ради
виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі.

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

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові Адреса Сума до 
виплати, грн.

1 Макарич Світлана Іванівна смт Чупахівка 270,17



2 Лимарь Валентина Григорівна смт Чупахівка 3986,40
3 Довгопол Валентина 

Михайлівна
смт Чупахівка 4448,28

4 Радько Іван Миколайович с. Грінченкове 1127,64
Разом 9832,49

 

                                  
       

 

 ПРОЕКТ                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області



Восьме скликання
Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                             смт   Чупахівка

Про передачу майна
КНП «ЦПМСД»Чупахівської
 селищної ради

Керуючись  ст.  26,частини  п’ятої  статті  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», в зв’язку з виробничою необхідністю, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1.  Передати  витрати  та  матеріали  по  «  Капітальному  ремонту
амбулаторії  комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради  що знаходилися
на обліку Чупахівської селищної ради, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2.КНП «ЦПМСД» поставити на облік передане майно та витрати.

3. КНП«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради забезпечити збереження
та цільове використання вищезазначеного майна, переданого Чупахівською
селищною радою.

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

       Селищний голова                               Олександр   КУЖЕЛЬ 

Додаток №1 
зг рішення 4 сесії Чупахівської 
селищної ради від    11 .12.2020р.
 



Майно, що  належить до комунальної власності обєднаної територіальної
громади Чупахівської селищної ради та передається на баланс КНП

«ЦПМСД»

Найменування
майна та його

технічні
характеристики

   Рік вводу Первісна
балансова

вартість, грн

Кількість

       Капітальний ремонт                         
        приміщення амбула-
        торії КНП ЦПМСД 

 10. 2020

 

    698 827,55

  

           1

            

                                  
       

 

Селищний голова Олександр  КУЖЕЛЬ

                                                                                                    П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання



   Четверта позачергова  сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                      смт Чупахівка

Про внесення змін до рішень попередніх 
сесій щодо організації роботи відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради

         Керуючись   законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  «Про  адміністративні  послуги»,  Розпорядженням  кабінету
Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 –р « Деякі питання надання
адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через  центри  надання
адміністративних  послуг»  із  змінами,  Концепцією створення  та  розвитку
Центру  надання  адміністративних  послуг  Чупахівської  селищної  ради  на
2019-2020  роки,  з  метою  покращення  якості  надання  адміністративних
послуг,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради Лідії Кузьменко про
внесення змін до рішень попередніх сесій щодо організації роботи відділу
«Центр  надання  адміністративних  послуг»  Чупахівської  селищної
ради ,Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА :   

1.Затвердити  положення  про  відділ  «Центр  надання  адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради в новій редакції згідно з додатком.
2.Положення  про  відділ  «Центр  надання  адміністративних  послуг»
Чупахівської селищної ради в новій редакції набуває чинності з 01.01.2020р. 
3. Після набрання чинності  нової  редакції Положення про відділ «Центр
надання  адміністративних  послуг»  Чупахівської  селищної  ради  втрачають
чинність раніше прийняті рішення :
-Двадцятої сесії сьомого скликання від 10.10.2019 р.
«Про внесення змін до структури апарату управління Чупахівської селищної
ради та  затвердження структури відділу «Центр надання адміністративних
послуг» Чупахівської селищної ради, пункт 3
-Двадцять першої сесії сьомого скликання від 27.11.2019 р.
 «Про  затвердження  регламенту  роботи  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
«Про  створення  виконавчого  органу  Чупахівської  селищної  ради,  який
здійснює повноваження у сфері державної реєстрації»
-Двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 17.06.2020р. 
«Про  внесення  змін  до  Положення  про  відділ  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради



-Двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 28.01.2020р. 
«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в відділі
«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
-Тридцять першої сесії сьомого скликання від 23.09.2020р. 
«Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання від 28.01.2020р.
«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в відділі
«Центр  надання  адміністративних  послуг»  Чупахівської  селищної  ради  в
зв’язку із включенням їх положень до нової редакції Положення про відділ
«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради.
4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покладається  на  постійну
депутатську  комісію  з  питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,
депутатської діяльності і охорони навколишнього середовища.

Селищний голова                                                    Олександр КУЖЕЛЬ

 ПРОЕКТ                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Четверта позачергова сесія



Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про припинення дії рішення другого пленарного засідання другої сесії 
сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 09.01.2018 «Про 
тимчасову передачу Охтирській районній державній адміністрації 
делегованих повноважень містобудівної діяльності»

        Відповідно до підпункту 1 пункту А частини 1 статті 31 Закону україни
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,з  метою  забезпечення  реалізації
містобудівної політики Чупахівської селищної ради та вдосконалення розгляду
проектно-планувальної  документації,  керуючись  Законами  України  “Про
архітектурну  діяльність“,  “Про  регулювання  містобудівної  діяльності“,
заслухавши  інформацію  секретаря  селищної  ради  Миколи  Маслюка про
припинення дії  рішення другого пленарного засідання другої сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  09.01.2018  «Про  тимчасову
передачу  Охтирській  районній  державній  адміністрації  делегованих
повноважень містобудівної діяльності»,селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Вважати таким, що втратило чинність, рішення другого пленарного 
засідання другої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 
09.01.2018 «Про тимчасову передачу Охтирській районній державній 
адміністрації делегованих повноважень містобудівної діяльності».
2.З метою забезпечення якісного обслуговування населення Центру надання 
адміністративних послуг Чупахівської селищної ради  розробити заходи щодо
організації роботи з питань містобудівної діяльності та архітектури у 
виконавчих органах Чупахівської селищної ради.
3.Контроль за  виконання даного рішення покласти на  постійну комісію  з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ

 ПРОЕКТ                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
Восьме скликання

Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я



11.12.2020                                                                                    смт Чупахівка

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Охтирського району в комунальну власність Чупахівської селищної 
ради бюджетних установ та майна, закріпленого за ними

            Відповідно до норм Цивільного, Господарського кодексів України,
пункту  39  Прикінцевих  та  перехідних  положень  Бюджетного  кодексу
України,  Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних
громад»,  статей  43,60  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Закону  України  «Про  передачу  об’єктів  права  державної  та
комунальної  власності»,  на  підставі  рішення  тридцять  першої  сесії
Охтирської  районної  ради  від  11.11.2020  «Про  безоплатну  передачу  зі
спільної власності територіальних громад сіл, селища Охтирського району в
комунальну  власність  Чупахівської  селищної  ради  бюджетних  установ  та
майна, закріпленого за ними» ,заслухавши інформацію головного бухгалтера
Чупахівської селищної ради Наталії Чуб про прийняття зі спільної власності
територіальних  громад  сіл,  селища  Охтирського  району  в  комунальну
власність  Чупахівської  селищної  ради  бюджетних  установ  та  майна,
закріпленого за ними, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Стати засновником таких комунальних організацій (установ,закладів):

-  Довжицький навчально – виховний комплекс:  загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів – заклад дошкільної освіти, ідентифікаційний код юридичної особи
– 23053625;

- Олешнянський навчально – виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад, ідентифікаційний код юридичної
особи – 23636396.

2.  Прийняти  із  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Охтирського  району  у  комунальну  власність  Чупахівської  селищної  ради
комунальні  заклади  (юридичні  особи),  їх  цілісні  майнові  комплекси,  інше
майно, закріплене за ними по галузі освіти, згідно з додатком 1 та передати їх
на баланс відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

3.  Прийняти  зі  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Охтирського  району  у  комунальну  власність  Чупахівської  селищної  ради
об’єкт  нерухомого  майна:  приміщення  Горяйстівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступеню та майно, закріплене за ним, згідно рішення районної
ради сьомого скликання від 12.03.2020 року «Про внесення змін до рішення



Охтирської  районної  ради   від  25.11.2011  року  «Про  ліквідацію
Горяйстівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів»» згідно додатків 3, 4.

4. Комісії  по  прийманню  майна  закладів  освіти  із  спільної  власності
територіальних  громад  сіл  Охтирського  району  у  комунальну  власність
Чупахівської селищної ради в установленому порядку провести дії стосовно
оформлення документів щодо приймання майна.

5.  Прийняти  з  01.01.2020  на  фінансування  з  бюджету  Чупахівської
селищної ради бюджетні установи, вказані в додатку 1 цього рішення.

     6.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

до рішення четвертої позачергової сесії 

восьмого скликання 

від 11.12.2020 року

Перелік навчальних закладів та  майна, закріпленого за ними

№ Назва установи Юридична адреса

1 Довжицький  навчально  –  виховний
комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  заклад дошкільної  освіти
Охтирської  районної  ради  Сумської
області

с. Довжик

вул. Адміністративна, 7

2 Олешнянський  навчально  –  виховний
комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад
імені  Героя  Радянського  Союзу  Степана
Долгого  Охтирської  районної  ради
Сумської області

с. Олешня

пров. Шкільний, 1

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК



Додаток  2 до рішення четвертої позачергової сесії 

восьмого скликання 

від 11.12.2020 року

Об’єкт нерухомого майна та майна закріпленого за ним, що

передається із спільної власності територій громад сіл, селища 

Охтирського району у комунальну власність

Чупахісвької селищної ради

№ Назва установи Юридична адреса

1 Будівля  бувшої Горяйстівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  та
майно закріплене за ним.

с. Горяйстівка 

вул. Береста

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК  



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської облаті

Восьме скликання
                                           Четверта позачергова сесія

 РІШЕННЯ

11.12.2020                                                                                      смт   Чупахівка

Про зміну засновника, перейменування 
та затвердження Статуту Комунального 
закладу Довжицький навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів-заклад дошкільної освіти у новій редакції

Відповідно  до  частини  2  статті  87  Цивільного  кодексу  України,
Господарського кодексу України, пункту 20 частини 2статті 43, статей 59, 60
Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів  України
«Про освіту»,  «Про дошкільну освіту»,  статей 19,29 Закону України «Про
державну  реєстрацію   юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців»,
рішення  Охтирської  районної  ради  від  11.11.2020  року  «Про  безоплатну
передачу  зі  спільної   власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Охтирського   району  у  комунальну  власність  Чупахівської  селищної  ради
бюджетних установ та майна, закріпленого за ними», селищна рада вирішила:

1. Засновником  Комунального  закладу  Довжицький  навчально-виховний
комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  заклад  дошкільної
освіти  Охтирської  районної  ради   Сумської  області  є  Чупахівська
селищна рада Охтирського району Сумської області, ідентифікаційний
код юридичної особи -   

2.  Перейменувати Комунальний заклад Довжицький навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти
Охтирської районної ради  Сумської області на  Комунальний  заклад
Довжицький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ



ступенів-заклад  дошкільної  освіти  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району  Сумської області.

3. Затвердити  Статут  Комунального  закладу  Довжицький  навчально-
виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів   -  заклад
дошкільної  освіти   Чупахівської  селищної  ради Охтирського району
Сумської області у новій редакції, що додається.

4. Комунальний  заклад  Довжицький  навчально-виховний  комплекс:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів-заклад  дошкільної  освіти
Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області
передати  в  оперативне  управління  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

5. 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 облаті
Восьме скликання

Четверта позачергова сесія

 РІШЕННЯ

11.12.2020                                                                                      смт   Чупахівка

Про зміну засновника, перейменування 
та затвердження Статуту Олешнянського
навчально-виховного комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського 
Союзу Степана Долгого  у новій редакції

Відповідно  до  частини  2  статті  87  Цивільного  кодексу  України,
Господарського кодексу України, пункту 20 частини 2статті 43, статей 59, 60
Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів  України
«Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  статей19,29  Закону  України  «Про
державну  реєстрацію   юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців»,
рішення Охтирської районної ради від 11.11.2020 року «Про безоплатну
передачу  зі  спільної   власності  територіальних  громад  сіл,  селища
Охтирського   району  у  комунальну  власність  Чупахівської  селищної
ради бюджетних установ та майна , закріпленого за ним»,  селищна рада
вирішила:

6. Засновником  Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад
імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Охтирської районної
ради  Сумської області є Чупахівська селищна рада Охтирського району
Сумської області, ідентифікаційний код юридичної особи -   

7.  Перейменувати  Олешнянський  навчально-виховний  комплекс:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад



імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Охтирської районної
ради  Сумської області на Олешнянський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад  дошкільної  освіти  імені
Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського району  Сумської області.

8. Затвердити  Статут  Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад  дошкільної  освіти  імені
Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського району  Сумської області у новій редакції, що додається.

9. Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Степана
Долгого Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області  передати  в  оперативне  управління  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області

10.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
Четверта позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

22.11.2019                                                                              смт Чупахівка

Про переведення  Олешнянського 
навчально-виховного комплексу:
 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-заклад дошкільної освіти 
 імені Героя Радянського Союзу Степана 
Долгого Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської 
області  на умови самостійного ведення
господарської діяльності та бухгалтерського обліку

       Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  абзацом  1  частини  четвертої  та  частини  першої  статті  8  Закону
України  «Про  бухгалтерський   облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009  №1007-р «Про
забезпечення  цільового  використання   коштів  бюджетними  установами
(закладами)  соціально-культурної  сфери»,  від  08.12.2009  №1554-р  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  розширення   автономії
загальноосвітніх навчальних закладів»,  наказом Міністерства освіти і науки
України  від  06.12.2015  №1205  «Про  затвердження  типових  штатних
нормативів  загальноосвітніх  навчальних  закладів»,  листом  Міністерства
освіти і  науки,  молоді  та спорту  України від 01.06.2011 №1/9-423 «Щодо
розширення автономії  навчальних закладів», пунктом 106  Положення про
загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 №778, з метою децентралізації фінансового
управління  закладами освіти, сприяння розвитку системи освіти, поліпшення
якості освітніх послуг селищна рада 
ВИРІШИЛА:
1.Перевести  Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської



області  на  умови  самостійного  ведення  господарської  діяльності  та
бухгалтерського  обліку з 01.01.2021 року.
2. Встановити, що головним розпорядником бюджетних коштів на утримання
Олешнянського  навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана
Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської  області є
відділ  освіти,  молоді  та  спорту   Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області. 
3. Визначити Олешнянський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області бюджетною установою – рівень розпорядника 3.
4. Відділу освіти,молоді та спорту Чупахівської  селищної ради  здійснити
передачу  основних засобів  та  інших необоротних матеріальних активів  на
баланс  Олешнянського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області.
5. Централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської
селищної ради  забезпечити створення розподільчого балансу.
6.Керівнику Олешнянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області  відкрити  в  органах  Державного  казначейства  реєстраційні  та
спеціальні реєстраційні рахунки. 
7.   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
 Четверта позачергова сесія 

РІШЕННЯ 

 11.12.2020                                                                                       смт Чупахівка   

Про введення посад до штатного розпису   
Олешнянського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти 
імені Героя Радянського Союзу 
Степана Долгого Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської   області   

       Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
абзацом 1 частини четвертої та частини першої статті 8 Закону України «Про
бухгалтерський   облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»,  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України  від  19.08.2009   №1007-р  «Про  забезпечення
цільового  використання   коштів  бюджетними  установами  (закладами)
соціально-культурної  сфери»,  від  08.12.2009  №1554-р  «Про  першочергові
заходи  щодо  забезпечення  розширення   автономії  загальноосвітніх
навчальних  закладів»,   наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
06.12.2015  №1205  «Про  затвердження  типових  штатних  нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів», листом Міністерства освіти і науки,
молоді  та  спорту   України  від  01.06.2011  №1/9-423  «Щодо  розширення
автономії   навчальних  закладів»,  пунктом  106   Положення  про
загальноосвітній  навчальний  заклад  ,  затвердженого  постановою  кабінету
міністрів України від 27.08.2010 №778, з метою децентралізації фінансового
управління  закладами освіти, сприяння розвитку системи освіти, поліпшення
якості освітніх послуг селищна рада 
ВИРІШИЛА:
1.Ввести  до  штатного  розпису  Олешнянського  навчально-виховного
комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-заклад  дошкільної  освіти



імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської  області  з 01.01.2020 року штатні одиниці:
1) головний бухгалтер – 1 штатна одиниця;
2) бухгалтер – 1 штатна одиниця. 
2.   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
Четверта позачергова сесія

РІШЕННЯ 
11.12.2020                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження Порядку
фінансування  харчування
здобувачів освіти у закладах 
освіти Чупахівської селищної ради

Керуючись  статтями  25,32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», на виконання частини 3 статті 56 Закону України
«Про освіту»,  частини 3 статті  21 Закону України «Про загальну середню
освіту»,  частини  5  статті  35  Закону  України  «Про  дошкільну  освіту»,
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22.11.2004  №  1591  «Про
затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах»  (зі
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про
затвердження  порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних,
учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладах,
операції  з  надання  яких  звільняються  від  обкладення  податком на  додану
вартість»  (зі  змінами),  наказу  Міністерства  освітиі  науки  України  від
21.11.2002  №  667  «Про  затвердження  порядку  встановлення  плати  за
перебування  дітей  у  державних і  комунальних дошкільних та  інтернатних
навчальних закладах» (зі змінами),  розглянувши клопотання відділу освіти,
молоді  та спорту Чупахівської селищної ради щодо затвердження Порядку
фінансування харчування здобувачів  освіти у  закладах освіти Чупахівської
селищної  ради  з  метою  забезпечення  повноцінного  харчування  учнів  1-4
класів закладів загальної середньої освіти, дітей закладів дошкілбної освіти
та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради, селищна вирішила:



1. Затвердити Порядок фінансування  здобувачів освіти у закладах освіти
Чупахівської селищної ради (додається).

2. Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
здійснювати фінансування харчування дітей відповідно до Порядку.

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
Четверта позачергова сесія

 
 11.12.2020                                                                                        смт Чупахівка

Про встановлення вартості
харчування здобувачів освіти 
у закладах освіти 
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства» частиною 3 статті 56
Закону  України  «Про  освіту»,  частини  3  статті  21  Закону  України  «Про
загальну  середню  освіту»,  частини  5  статті  35  Закону  України  «Про
дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №
1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011
№  116  «Про  затвердження  порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у
дошкільних,  учнів  у  загальноосвітніх  та  професійно-технічних навчальних
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на
додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002  №  667  «Про  затвердження  порядку  встановлення  плати  за
перебування  дітей  у  державних і  комунальних дошкільних та  інтернатних
навчальних  закладах»  (із  змінами),  з  метою  забезпечення  повноцінного
харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців
закладів  дошкільної  освіти  та  дітей  пільгових  категорій  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради, селищна рада вирішила:

1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності 
від режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та 
дошкільних підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з     
додатком 1.   

1.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої 



освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день 
(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).

1.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, 
які мають трьох і більше дітей.

1.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх 
замінюють:

1.3.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають під опікою і виховуються в сім'ях; 

1.3.2. Дітей-інвалідів;
1.3.3. Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  

інклюзивних класах;
1.3.3. Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
1.3.4. Дітей  учасників бойових дій;
1.3.5. Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час

виконання службових обов’язків; 
1.3.6. Дітей,  батьки  яких  безпосередньо  беруть,  брали  участь  або

загинули під час проведення антитерористичної операції; 
1.3.7. Дітей,  батьки  яких  загинули або отримали тілесні  ушкодження

під час Революції гідності; 
1.3.8. Дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу  відповідно  до  Закону

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 
1.3.9. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого  мінімуму),  який  щороку  встановлюється  законом  про
Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за
харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

2. Встановити вартість харчування одного учня на день у залежності від
режиму харчування, згідно з додатком 2.  

2.1.Звільнити від  плати за  харчування у  розмірі  вищезазначених сум
батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 1.3.
пункту 1 цього рішення.

  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



   Додаток 1
     

Вартість харчування однієї дитини в день в залежності від режиму
харчування  та категорії дітей

№
з/
п

Режим
харчування
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У

ст
ан

ов
л

ен
а 

ва
рт

іс
ть

Б
ю

дж
ет

Б
ат

ьк
ів

сь
к

а 
п

л
ат

а

Діти
пільгових
категорій

У
ст

ан
ов

л
ен

а 
ва

рт
іс

ть

Б
ю

дж
ет

Б
ат

ьк
ів

сь
к

а 
п

л
ат

а

Діти
пільгових
категорій

М
ал

оз
аб

ез
п

еч
ен

і, 
ді

ти
-с

и
р

от
и

 т
а

ін
.

М
ал

оз
аб

ез
п

еч
ен

і, 
ді

ти
-с

и
р

от
и

 т
а

ін
.

100% 60% 40% 100% 100% 60% 40% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Триразовий  34,17 20,50 13,67 34,17 51,09 30,65 20,44 51,09



                     Додаток 2

  

Вартість 

харчування одного учня в день в залежності від категорії дітей.   

№
з/
п

грн.
Установлена 
вартість

Бюджет Батьківська 
плата

Діти 
пільгових 
категорій

1. 1-4 класи 19,32 10 9,32 19,32

2. 5-11 класи 22,49 0 22,49 22,49



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання 
Четверта позачергова  сесія 

РІШЕННЯ

 11.12.2020                                                                                      смт Чупахівка
 

Про затвердження Порядку фінансування 
забезпечення пільгового проїзду учасників
освітнього процесу у закладах освіти
Чупахівської селищної ради до місця навчання 
і у зворотньому напрямі

          Керуючись підпунктом 4 пункту «а» ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 2 статті 66 Закону України «Про освіту»,
частиною  1  статті  21  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»,
розглянувши  клопотання  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної  ради  щодо  затвердження  Порядку  фінансування  забезпечення
пільгового  проїзду  учасників  освітнього  процесу  у  закладах  освіти
Чупахівської  селищної  ради  до  місця  навчання  і  у  зворотному  напрямі,
Чупахівська селищна рада вирішила:

1. Затвердити  Порядок  фінансування  забезпечення  пільгового  проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної
ради до місця навчання і у зворотному напрямі ( додається)

2. Керівникам  закладів  освіти  здійснювати  фінансування  забезпечення
пільгового проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти Чу-
пахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному напрямі
згідно чинного законодавства.

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
Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для створення громадських пасовищ

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код
згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
селищна рада В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно
КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:005:5071.
      2.   Чупахівській селищній раді  провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  комунальної  власності,  для  створення
громадських  пасовищ  (код  згідно  КВЦПЗ  -  18.00),  площею  65,0908  га  з
кадастровим  номером:  5920382000:01:005:5071 із  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

                                                    Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для створення громадських пасовищ

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код
згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
селищна рада В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно
КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5085.
      2.   Чупахівській селищній раді  провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  комунальної  власності,  для  створення
громадських  пасовищ  (код  згідно  КВЦПЗ  -  18.00),  площею  32,9872  га  з
кадастровим  номером:  5920382000:01:003:5085 із  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для створення громадських пасовищ

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код
згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
селищна рада В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно
КВЦПЗ  -  18.00),  на  території  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5082.
      2.   Чупахівській селищній раді  провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  комунальної  власності,  для  створення
громадських  пасовищ  (код  згідно  КВЦПЗ  -  18.00),  площею  7,0368  га  з
кадастровим  номером:  5920382000:01:003:5082 із  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для створення громадських пасовищ

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код
згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
селищна рада В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно
КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:003:5084.
      2.   Чупахівській селищній раді  провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  комунальної  власності,  для  створення
громадських  пасовищ  (код  згідно  КВЦПЗ  -  18.00),  площею  13,8721  га  з
кадастровим  номером:  5920382000:01:003:5084 із  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для створення громадських пасовищ

   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, для створення громадських пасовищ (код
згідно КВЦПЗ- 18.00) на території Чупахівської селищної ради, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
селищна рада В И Р І Ш И Л А:

      1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Чупахівській селищній раді для створення громадських пасовищ (код згідно
КВЦПЗ- 18.00), на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області, кадастровий номер: 5920382000:01:004:5036.
      2.   Чупахівській селищній раді  провести державну реєстрацію права
власності  на  земельну  ділянку  комунальної  власності,  для  створення
громадських  пасовищ  (код  згідно  КВЦПЗ  -  18.00),  площею  19,0873  га  з
кадастровим  номером:  5920382000:01:004:5036 із  земель  запасу
сільськогосподарського  призначення,  за  межами  населених  пунктів  на
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,  транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Соборне Охтирського
району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 328-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель  населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Соборне
Охтирського району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову оцінку земель населеного пункту с. Соборне відповідно до чинного
законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Грінченкове
Охтирського району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 332-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель  населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Грінченкове
Охтирського району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову  оцінку  земель  населеного  пункту  с.  Грінченкове  відповідно  до
чинного законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. П’яткине Охтирського
району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 330-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель  населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  П’яткине
Охтирського району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову оцінку земель населеного пункту с. П’яткине відповідно до чинного
законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с.  Всадки Охтирського
району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 333-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Всадки Охтирського
району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову оцінку земель населеного пункту с.Всадки відповідно до чинного
законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Розсохувате
Охтирського району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 329-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель  населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Розсохувате
Охтирського району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову  оцінку  земель  населеного  пункту  с.  Розсохувате  відповідно  до
чинного законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про затвердження технічної документації з  нормативної оцінки земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грунька Охтирського
району Сумської області

        Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 18, 21, 23 Закону України «Про
оцінку  земель»,  враховуючи  позитивний  висновок  державної  експертизи
землевпорядної документації від 25.02.2020 № 331-20, Чупахівська селищна
рада В И Р І Ш И Л А:

           1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель  населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Грунька
Охтирського району Сумської області.
           2.  Офіційно оприлюднити рішення та ввести в дію нормативну
грошову оцінку земель населеного пункту с. Грунька відповідно до чинного
законодавства. 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну
комісію з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,

    Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    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»  та  рішенням  постійної  комісії  з  питань
будівництва,  житлово  -  комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, врахувавши 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  розташованих  за  межами  населених  пунктів  на  території
Грінченківського старостату 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 частини 12 статті 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 4 сесії 8 скликання 
                                                                                                     від 00.12.2020 « Про поділ 
                                                                                                     земельних  ділянок»

№ 
п/
п

Кадастровий номер 
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове 
призначен
ня
земельної
ділянки
(код 
КВЦПЗ)

Кількість
земель-
них
ділянок, 
що утво-
рюється 

Площі земельних ділянок, 
що утворюються

1 5920382000:01:001:
5166

73,3697 Землі 
запасу 
(16.00)

44 По 1,6670

2 5920382000:01:001:
5134

36,1231 Землі 
запасу 
(16.00)

22 1-1,6420 га.;  2-1,6420 га.;   
3-1,6420 га.;  4-1,6420 га.;  
5-1,6420 га.;  6-1,6420 га.;  
7-1,6420 га.;  8-1,6420 га.;  
9-1,6420 га.;  10-1,6420 га.;  
11-1,6420 га.;  12-1,6420 га.;
13-1,6420 га.;  14-1,6420 га.;
15-1,6420 га.;  16-1,6420 га.;
17-1,6420 га.;  18-1,6420 га.;
19-1,6420 га.;  20-1,6420 га.;
21-1,6420 га.; 22-1,6411 га.  

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    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»  та  рішенням  постійної  комісії  з  питань
будівництва,  житлово  -  комунального  господарства,  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин, врахувавши 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 розташованих 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 частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

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

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                               Додаток  
                                                                                                     до рішення 4 сесії 8 скликання 



                                                                                                     від 00.12.2020 « Про поділ 
                                                                                                     земельних  ділянок»

№ 
п/
п

Кадастровий номер
Земельної ділянки

Загальна
 площа
земельної
ділянки

Цільове 
призна-
чення
земельної
ділянки
(код 
КВЦПЗ)

Кіль-
кість
Земель-
них
ділянок, 
що
утворює
-ться 

Площі земельних ділянок, 
що утворюються

1 5920355500:01:002:
0109

10,2423 Землі 
запасу 
(16.00)

6 1 – 1,7070 га; 2 – 1,7071 га;
3 – 1,7070 га; 4 – 1,7071 га;
5 – 1,7070 га; 6 – 1,7071 га.

2 5920355500:01:001:
5516

43,689 Землі 
запасу 
(16.00)

29 1 – 1,5000 га; 2 – 1,5000 га;
3– 1,5000 га; 4 – 1,5000 га;
5 – 1,5000 га; 6 – 1,5000 га;
7– 1,5000 га; 8 – 1,5000 га;
9 – 1,5000 га; 10 – 1,5000 га;
11 – 1,5000 га; 12 – 1,5000 га;
13 – 1,5000 га; 14 – 1,5000 га;
15 – 1,5000 га; 16 – 1,5000 га;
17 – 1,5000 га; 18 – 1,5000 га;
19 – 1,5000 га; 20 – 1,5000 га;
21 – 1,5000 га; 22 – 1,5000 га;
23 – 1,5000 га; 24 – 1,5000 га;
25 – 1,5000 га; 26 – 1,5000 га;
27 – 1,5000 га; 28 – 1,5000 га;
29 – 1,6830 га.

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК

                                                                                                               ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Заозерна, б.18 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою:
вул.  Зарічна,17,  смт Чупахівка,  Охтирського району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва, площею 4,3774 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул.
Заозерна,  б.18,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  території
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  ПСП  АФ  «  Піонер»,  Код  ЄДРПОУ  30439563,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Зарічна,17,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в  оренду для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 4,3774 га, із земель запасу
(категорія  земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому числі
угіддя  –  землі  під  сільськогосподарськими  та  іншими  господарськими
будівлями  і  дворами)  кадастровий  номер  5920355500:01:001:5546
розташовану  за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Заозерна,  б.18  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                          ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
     Четверта позачергова сесія
             Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного
сільськогосподарського  виробництва  розташованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Охтирська, б.37 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою:
вул.  Зарічна,17,  смт Чупахівка,  Охтирського району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки в  оренду  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва, площею 2,2000 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул.
Охтирська,  б.37,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  території
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  ПСП  АФ  «  Піонер»,  Код  ЄДРПОУ  30439563,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Зарічна,17,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки в  оренду для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва, (код згідно КВЦПЗ 01.01) площею 2,2000 га, із земель запасу
(категорія  земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому числі
угіддя  –  землі  під  сільськогосподарськими  та  іншими  господарськими
будівлями  і  дворами)  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0100
розташовану  за  адресою: смт Чупахівка,  вул.  Охтирська,  б.37 на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського  призначення  розташованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Садова, б.54 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою:
вул.  Зарічна,17,  смт Чупахівка,  Охтирського району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
площею 0,0600 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54,
Охтирського району,  Сумської  області,  на  території  Чупахівської  селищної
ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  ПСП  АФ  «  Піонер»,  Код  ЄДРПОУ  30439563,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Зарічна,17,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
(код  згідно  КВЦПЗ  01.13)  площею  0,0600  га,  із  земель  запасу  (категорія
земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  угіддя  –
землі  під  сільськогосподарськими  та  іншими  господарськими  будівлями  і
дворами)  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0106  розташовану  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 на території Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
Четверта позачергова сесія

                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського  призначення  розташованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Садова, б.54 «а» 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою:
вул.  Зарічна,17,  смт Чупахівка,  Охтирського району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
площею 0,0100 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54
«а»,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  території  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  ПСП  АФ  «  Піонер»,  Код  ЄДРПОУ  30439563,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Зарічна,17,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
(код  згідно  КВЦПЗ  01.13)  площею  0,0100  га,  із  земель  запасу  (категорія
земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  угіддя  –
землі  під  сільськогосподарськими  та  іншими  господарськими  будівлями  і
дворами)  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0105  розташовану  за
адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Садова,  б.54  «а»  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія
               Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського  призначення  розташованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Садова, б.54 «б» 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 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 ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстровану за адресою:
вул.  Зарічна,17,  смт Чупахівка,  Охтирського району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
площею 0,6000 га, розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54
«б»,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  території  Чупахівської
селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:
        
      1.   Надати  дозвіл  ПСП  АФ  «  Піонер»,  Код  ЄДРПОУ  30439563,
зареєстрованій  за  адресою:  вул.  Зарічна,17,  смт  Чупахівка  Охтирського
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського призначення,
(код  згідно  КВЦПЗ  01.13)  площею  0,6000  га,  із  земель  запасу  (категорія
земель:  землі  сільськогосподарського  призначення,  в  тому  числі  угіддя  –
землі  під  сільськогосподарськими  та  іншими  господарськими  будівлями  і
дворами)  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0104  розташовану  за
адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Садова,  б.54  «б»  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.
     
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

Четверта позачергова сесія
                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                    смт  Чупахівка

     Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки несільськогосподарського призначення  громадянину
Жерновому Миколі Петровичу

    Відповідно  до  пункту  34  частини  першої  статті  26,  статті  33  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  керуючись статтями 122,
125,  126,  127,  128,  Земельного  Кодексу  України,  статтями  13,  19  Закону
України  «Про  оцінку  земель»,  статтею  31  Закону  України  «Про  оренду
землі», статтею 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши  та обговоривши клопотання
громадянина Жернового Миколи Петровича та наданий звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою:
с.  Оленинське,  вул.  Хліборобська,  20,   на  якій  розташоване  нежитлове
приміщення, що перебувають у його власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки
(кадастровий  номер 5920355500:04:001:0071) несільськогосподарського
призначення, розташованої за адресою: с. Оленинське, вул. Хліборобська, 20,
загальною  площею  0,0200  га,  що  знаходиться  в  оренді  у  громадянина
Жернового Миколи Петровича, для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі.

2. Затвердити  вартість  земельної  ділянки  (кадастровий  номер
5920355500:04:001:0071)  площею  0,0200  га  в  сумі  14  036  грн.  00  коп
(чотирнадцять  тисяч тридцять шість гривень 00 копійок).

3. Продати громадянину Жерновому Миколі Петровичу земельну ділянку
несільськогосподарського  призначення  загальною  площею  0,0200  га
(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071) за адресою: с. Оленинське, вул.
Хліборобська,  20,  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  за
14 036 грн. 00 коп (чотирнадцять  тисяч тридцять шість гривень 00 копійок).

4.  Суму авансового внеску в розмірі  6947,96 грн (шість тисяч дев’ятсот
сорок сім гривень 96 копійок), сплачену згідно з договором про авансовий
внесок від 03.03.2020 року, зарахувати до ціни продажу земельної ділянки
(кадастровий номер 5920355500:04:001:0071) площею 0,0200 га.

5. Уповноважити селищного голову Кужеля Олександра Володимировича
укласти  договір  купівлі-продажу  земельної  ділянки  (кадастровий  номер
5920355500:04:001:0071)  несільськогосподарського  призначення,  яка



знаходиться  за  адресою:  с.  Оленинське,  вул.  Хліборобська,  20,  площею
0,0200 га  для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  з
громадянином Жерновим Миколою Петровичем.

6. Продаж земельної ділянки вчинити шляхом викупу і до дня підписання
договору перерахувати кошти Чупахівській селищній раді на розрахунковий
рахунок  UA518999980314161941000018522,  код  платежу  33010100,
МФО 899998, Казначейство України (ел. адм. подат.).

7.  Договір  оренди  землі  №  б/н  від  13.01.2017  року,  укладений  між
Чупахівською селищною радою та гр. Жерновим Миколою Петровичем для
будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі,  припиняється  з  дати
реєстрації речового права на земельну ділянку.

8. Гр. Жерновому Миколі Петровичу:
     1)  Виконувати  обов'язки  землекористувача  відповідно  до  вимог

Земельного кодексу України.
     2) Оформити право власності на земельну ділянку площею 0,0200 га

(кадастровий  номер  5920355500:04:001:0071),  яка  знаходиться  за  адресою:
с.  Оленинське,  вул.  Хліборобська,  20,  згідно  із  Законом  України  «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

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

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                 

                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

           Четверта позачергова сесія
                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Плєвако 
Ганни Василівни та поділ 
земельної ділянки комунальної 
власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянки Плєвако Ганни Василівни про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  селищна рада
ВИРІШИЛА:
  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Плєвако  Ганні  Василівні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Петра Соколенка, буд.4 орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Плєвако Ганні Василівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу



розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

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

 

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

Четверта позачергова сесія
                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Шаповалової 
Катерини Яківни та поділ 
земельної ділянки комунальної 
власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Шаповалової  Катерини  Яківни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Шаповаловій Катерині Яківні, зареєстрованій за адресою: м. Тростянець, пр.
Разіна, буд.1 орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Шаповаловій  Катерині  Яківні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу



розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

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

 

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

Четверта позачергова сесія
                                                       Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Нестеренко Ольги Федорівни та поділ земельної 
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Нестеренко  Ольги  Федорівни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА: 
 

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Нестеренко Ользі Федорівні, зареєстрованій за адресою: м. Тростянець, вул.
М. Лушпи, буд.22 орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Нестеренко  Ользі  Федорівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 
Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                          ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд заяви гр.  Сивовол Майі  Миколаївни та поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Сивовол  Майі  Миколаївни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Сивовол  Майі  Миколаївні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Леоніда Татаренка, буд.1Акв.64, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Сивовол  Майі  Миколаївні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Кравченко Ганни Михайлівни та поділ земельної 
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Кравченко  Ганни  Михайлівни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА: 
 

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Кравченко Ганні Михайлівні, зареєстрованій за адресою: м. Тростянець, вул.
Комунальна, буд.33, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                                        .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Кравченко  Ганні  Михайлівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

                                           Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Новікова Олексія Івановича та поділ земельної 
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянина  Новікова  Олексія  Івановича  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА: 
 

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Новікову  Олексію  Івановичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.  Тростянець,
вул. Котляревського, буд.21, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Новікову  Олексію  Івановичу,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                        ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Кривошєєнка Романа Миколайовича та поділ 
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Кривошєєнка Романа Миколайовича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Кривошєєнко  Роману  Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець, вул. Лесі Українки, буд.2, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Кривошєєнко Роману Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ
       

                                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

           Четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Коваленка Миколи Семеновича та поділ земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Коваленка Миколи Семеновича про надання дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Коваленку Миколі Семеновичу, зареєстрованому за адресою: м. Тростянець,
вул. Раїси Кириченко, буд.32, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Коваленку  Миколі  Семеновичу,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

     Четверта позачергова сесія
    Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Шаповалова  Василя  Миколайовича  та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Шаповалова Василя Миколайовича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Шаповалову  Василю  Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець, пр. Разіна , буд.45, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Шаповалову Василю Миколайовичу, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

     Четверта позачергова сесія
    Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Линник  Ірини  Михайлівни  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Линник  Ірини  Михайлівни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада  ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Линник  Ірині  Михайлівні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Чкалова, буд.25, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності новоствореної земельної ділянки, надати дозвіл громадянці Линник
Ірині  Михайлівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                          

                                                                                                                       ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Черкашина  Володимира  Петровича та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Черкашина Володимира Петровича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Черкашину Володимиру Петровичу, зареєстрованому за адресою: с. Люджа,
Тростянецький р-н., вул. Комарова, буд.2, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Черкашину Володимиру Петровичу, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Бабаєвої  Аліни  Віталіївни та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянки Бабаєвої Аліни Віталіївни про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  селищна рада
ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Бабаєвій  Аліні  Віталіївні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Герцена, буд.18, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Бабаєвій Аліні Віталіївні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Матвєєвої Ірини Олександрівни та поділ земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки Матвєєвої  Ірини Олександрівни про надання дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Матвєєвій Ірині Олександрівні, зареєстрованій за адресою: м. Тростянець, пр.
Набережний, буд.24, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Матвєєвій  Ірині  Олександрівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                   ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

           Четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Черкашиної  Віри  Іванівни  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянки Черкашиної Віри Іванівни про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  селищна рада
ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Черкашиній  Вірі  Іванівні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Раїси Кириченко, буд.13, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Черкашиній Вірі Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Новікова  Миколи  Володимировича  та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Новікова Миколи Володимировича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Новікову  Миколі  Володимировичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець,  пр. Славгородський, буд.47, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Новікову Миколі Володимировичу, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

  Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр.  Бабаєва Руслана Асифовича та поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянина  Бабаєва  Руслана  Асифовича  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Бабаєву Руслану Асифовичу, зареєстрованому за адресою: м. Тростянець, вул.
Залізнична, буд.8, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Бабаєву  Руслану  Асифовичу,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Федоркіна  Володимира  Валерійовича та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Федоркіна Володимира Валерійовича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Федоркіну  Володимиру  Валерійовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець, вул. Грабовського, буд.11, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Федоркіну  Володимиру  Валерійовичу,  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею     га, із земель
запасу розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Линника Романа Леонідовича та поділ земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянина  Линника  Романа  Леонідовича  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Линнику Роману Леонідовичу, зареєстрованому за адресою: м. Тростянець,
вул. Чкалова, буд.25, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Линнику  Роману  Леонідовичу,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр.  Віннікової  Лідії  Михайлівни та поділ земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Віннікової  Лідії  Михайлівни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Вінніковій  Лідії Михайлівні , зареєстрованій за адресою: м. Тростянець, вул.
Баумана, буд.32, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Вінніковій   Лідії  Михайлівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                          ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

   Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Нестеренка  Руслана  Вікторовича та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Нестеренка Руслана Вікторовича про надання дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  
 

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Нестеренку Руслану Вікторовичу, зареєстрованому за адресою:м. Тростянець,
вул. М. Лушпи, буд.22, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать  на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Нестеренку  Руслану  Вікторовичу,  на  розробку  проекту  землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Тараненка  Миколи  Володимировича та  поділ
земельної ділянки комунальної власності

    Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянина Тараненка Миколи Володимировича про надання дозволу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Тараненку  Миколі  Володимировичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець, вул. Леніна, буд.60, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Тараненку Миколі Володимировичу, на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про  розгляд  заяви  гр.  Музичук  Наталії  Іванівни та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву громадянки Музичук Наталії Іванівни про надання дозволу на розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для
ведення  особистого  селянського  господарства на  території  Чупахівської
селищної  ради  Охтирського  району  Сумської  області,  селищна рада
ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Музичук  Наталії  Іванівні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Тростянець,  вул.
Сосновий бір, буд.18, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Музичук Наталії Іванівні, на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 
 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр. Гусакової  Римми Дмитрівни та поділ земельної
ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянки  Гусакової  Римми  Дмитрівни  про  надання  дозволу  на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна
рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянці
Гусаковій  Риммі  Дмитрівні,  зареєстрованій  за  адресою:  м.  Білопілля,  вул.
Олександра Олеся, буд.68, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянці
Гусаковій  Риммі  Дмитрівні,  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  (код  згідно  КВЦПЗ  01.03)  площею      га,  із  земель  запасу
розташовану  за  межами  населених  пунктів  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
    Восьме  скликання

    Четверта позачергова сесія
    Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про розгляд заяви гр.  Овчаренка Олександра Миколайовича та поділ
земельної ділянки комунальної власності

     Керуючись  Земельним  кодексом  України,  Законом  України  «Про
землеустрій»,  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Законом  України  «  Про  Державний  земельний  кадастр»,  Положенням  по
земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів,  врахувавши
заяву  громадянина  Овчаренка  Олександра  Миколайовича  про  надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області,
селищна рада ВИРІШИЛА:  

1.  З  метою  подальшого  розроблення  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної  власності  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, після державної реєстрації новостворених земельних ділянок в
Єдиному  реєстрі  речових  прав,  виділити  земельну  ділянку  громадянину
Овчаренку  Олександру  Миколайовичу,  зареєстрованому  за  адресою:  м.
Тростянець, вул. Комунальна, буд.51, орієнтованою площею –        га;

2.  Чупахівській  селищній  раді  провести  поділ  земельної  ділянки
сільськогосподарського  призначення,  яка  перебуває  в  землях  запасу  та
належать   на  праві  комунальної  власності  територіальній  громаді  в  особі
Чупахівської  селищної  ради  розташовану  за  межами  населених  пунктів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  без змін
цільового призначення, кадастровий номер                                       .
    3. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки  вказаної у п.2 даного рішення.

4.  Розроблену  технічну  документацію  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки подати на розгляд, погодження та затвердження чергової
сесії, відповідно до частини 12 статті 186 Земельного кодексу України.

5.  Чупахівській  селищній  раді  після  реєстрації  права  комунальної
власності  новоствореної  земельної  ділянки,  надати  дозвіл  громадянину
Овчаренку  Олександру  Миколайовичу,  на  розробку  проекту  землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею     га, із земель
запасу розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



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

 
Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                    

                                                                                                                  ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                        Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кубрак Ірині Іларіонівні

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Кубрак Ірини Іларіонівни, зареєстрованої за адресою: вул.
Лебединська,15,  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  1,0000  га,  розташовану  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Кубрак Ірині Іларіонівні, зареєстрованій за адресою: вул.
Лебединська,15, 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  1,0000  га  із  земель  запасу,
розташовану  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського
району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                    ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Головачу Володимиру Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Головача  Володимира  Миколайовича,
зареєстрованого  за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Новоселівська,  13,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства, площею 1,7464 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Головачу
Володимиру  Миколайовичу,  який  зареєстрований  за  адресою:  вул.
Новоселівська, 13, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області, на
земельну  ділянку  площею  1,7464  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)   із  земель  сільськогосподарського
призначення,  кадастровий  номер  5920382000:01:001:5174,  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

                                                                                                                     ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Подобній Ганні Карпівні

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Подобної Ганни Карпівни, зареєстрованої за адресою: вул.
Ватутіна,  23,  с.  Грінченкове,  Охтирського  району, Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  орієнтовною  площею  0,5000  га,  розташовану  в  межах  с.
Грінченкове  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Подобній Ганні Карпівні, зареєстрованій за адресою: вул.
Ватутіна, 23, с. Грінченкове, 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  0,5000  га  із  земель  запасу,
розташовану  в  межах  с.  Грінченкове,  Охтирського  району  Сумської
області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                        ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

 Четверта  позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Каманіній  Віталіні  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву громадянки Каманіної Віталіни Іванівни, зареєстрованої
за адресою: смт Чупахівка,  вул.  Лебединська,56/2,  про надання дозволу на
розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8050
га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Каманіній
Віталіні  Іванівні,  яка зареєстрована за адресою: вул. Лебединська,56/2, смт
Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
площею  1,8050  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код
КВЦПЗ 01.03)  із  земель сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 5920355500:01:002:0097 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

                                                                                                         ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Восьме  скликання
   Четверта  позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Білокобильській Таїсії Григорівни для
ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву  громадянки Білокобильської  Таїсії  Григорівни,
зареєстрованої за адресою: смт Чупахівка, вул. Снайперська, 27, про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 1,8050 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність
Білокобильській  Таїсії  Григорівні,  яка  зареєстрована  за  адресою:  вул.
Снайперська,27,  смт  Чупахівка,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на
земельну  ділянку  площею  1,8050  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  (код  КВЦПЗ  01.03)   із  земель  сільськогосподарського
призначення,  кадастровий  номер  5920355500:01:002:0098  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

                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



Восьме  скликання
   Четверта позачергова  сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Хижняку Олександру Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Хижняка  Олександра  Миколайовича,
зареєстрованого за адресою: смт Чупахівка,  вул.  Садова б.34,  про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 1,9250 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Хижняку
Олександру Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: смт Чупахівка, вул.
Садова  б.34,  Охтирського  району,  Сумської  області,  на  земельну  ділянку
площею  1,9250  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код
КВЦПЗ 01.03)  із  земель сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 5920355500:01:002:0101 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

                                                                                                                   ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА



Охтирського району Сумської області
Восьме  скликання

  Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Хижняку  Олександру
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Хижняка  Олександра  Володимировича,
зареєстрованого за адресою: смт Чупахівка,  вул.  Зарічна б.7 «а»,  кв.1,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  площею 1,7095 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Хижняку
Олександру  Володимировичу,  зареєстрованому  за  адресою:  смт  Чупахівка,
вул. Зарічна б.7 «а», кв.1, Охтирського району, Сумської області, на земельну
ділянку площею 1,7095 га для ведення особистого селянського господарства
(код  КВЦПЗ  01.03)   із  земель  сільськогосподарського  призначення,
кадастровий  номер  5920355500:01:001:5547  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

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання



  Четверта позачергова сесія
Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Шкроботу Олексію Михайловичу для
ведення особистого селянського господарства 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125
Земельного  кодексу  України,  статті  50  Закону України «Про землеустрій»,
рішення  постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву  громадянина  Шкробота  Олексія  Михайловича,
зареєстрованого за адресою: смт Чупахівка, вул. Шевченка б.43, про надання
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,
площею 1,9250 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

       1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  комунальної  власності  у  приватну  власність  Шкроботу
Олексію  Михайловичу,  зареєстрованому  за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.
Шевченка б.43, Охтирського району, Сумської області, на земельну ділянку
площею  1,9250  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (код
КВЦПЗ 01.03)  із  земель сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 5920355500:01:002:0102 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

                                                                                                                   ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Міняйло Надії Миколаївні

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Міняйло Надії  Миколаївни,  зареєстрованої  за  адресою:
вул.  Шкільна,  6,  с.Оленинське,  Охтирського району, Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  орієнтовною  площею  0,4000  га,  розташовану  в  межах  с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Міняйло Надії  Миколаївні,  зареєстрованій за адресою:
вул. Шкільна, 6, с. Оленинське, 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  0,4000  га  із  земель  запасу,
розташовану  в  межах  с.  Оленинське,  Охтирського  району  Сумської
області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області



    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Вербицькому  Ярославу
Олександровичу

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Вербицького Ярослава Олександровича, зареєстрованого
за адресою: вул. В.Вітра, 20, с.  Оленинське,  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  в  межах  с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Вербицькому  Ярославу  Олександровичу,
зареєстрованому  за  адресою:  вул.  В.Вітра,  20,  с.  Оленинське,
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 1,2500 га із земель запасу, розташовану в
межах с. Оленинське, Охтирського району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                     ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія



Р І Ш Е Н Н Я

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ольховику  Вадиму
Олеговичу

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву Ольховика  Вадима  Олеговича,  зареєстрованого  за
адресою: вул. Старосільська,9, 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  Ольховику  Вадиму  Олеговичу,  зареєстрованому  за
адресою:  вул.  Старосільська,  9,  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 на території Чупахівської селищної ради,
Охтирського району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                 ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія



                                                            Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Каманіній Оксані Олексіївні

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Каманіної Оксани Олексіївни, зареєстрованої за адресою:
вул.  Лебединська,  б.56,  кв.2,  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  0,3000  га,  розташовану  в  межах  смт
Чупахівка, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Каманіній Оксані Олексіївні, зареєстрованій за адресою:
вул.  Лебединська,  б.56,  кв.2,  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 0,3000 га
із  земель  запасу,  розташовану  в  смт  Чупахівка,  Охтирського  району
Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                             ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                         Р І Ш Е Н Н Я  



11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Тіщенко Сергію Івановичу

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Тіщенка Сергія  Івановича,  зареєстрованого за адресою:
вул. Некрасова,3, 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 Тіщенко Сергію Івановичу, зареєстрованому за адресою:
вул.  Некрасова,  б.3,  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  смт  Чупахівка,  Охтирського  району  Сумської
області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ                        

                                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хижняку  Сергію
Васильовичу

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву Хижняка  Сергія  Васильовича,  зареєстрованого  за
адресою: пров. Ушакова,  б.4, с.  Оленинське,  Охтирського району, Сумської
області,  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства,  орієнтовною  площею  0,6100  га,  розташовану  в  межах  с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Хижняку  Сергію  Васильовичу,  зареєстрованому  за
адресою: пров.  Ушакова,  б.4,  с.   с.  Оленинське,  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 0,6100 га
із  земель  запасу,  розташовану  в  межах  с.  Оленинське,  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
   Четверта позачергова сесія

                                                      Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Зваді Віті Володимирівні

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши заяву Звади Віти  Володимирівни,  зареєстрованої  за  адресою:
вул.  Академіка Туполєва,  б.24,  кв.82,  Шевченківського району, м.Київ,  про
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства,  орієнтовною  площею  0,6000  га,  розташовану  в  межах  с.
Оленинське  на  території  Чупахівської  селищної  ради  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Зваді  Віті  Володимирівні,  зареєстрованій  за  адресою:
вул. Академіка Туполєва, б.24, кв.82, Шевченківського району, м. Київ,
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно
КВЦПЗ  01.03)  орієнтовною  площею  0,6000  га  із  земель  запасу,
розташовану  в  межах  с.  Оленинське,  на  території  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                         Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Манзюку  Олегу
Олексійовичу

    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»,  рішення
постійної  комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального
господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та  земельних  відносин,
розглянувши  заяву Манзюка  Олега  Олексійовича,  зареєстрованого  за
адресою:  вул.  Матросова,29,  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  0,8500  га,  розташовану  в  межах  смт
Чупахівка  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Манзюку  Олегу  Олексійовичу,  зареєстрованому  за
адресою:  вул.  Матросова,  29,  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 0,8500 га
із  земель  запасу,  розташовану  в  межах  смт  Чупахівка,  Охтирського
району Сумської області.

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ                        

                                                                                                                   ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

    Восьме  скликання
    Четверта позачергова сесія

                                                         Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                         смт  Чупахівка



Про  внесення  змін  до  рішення  6  сесії  23  скликання  Чупахівської
селищної ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність»

    Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,   Земельного  кодексу  України,
Закону  України  «Про  землеустрій»,  розглянувши  заяву Душенко  Наталії
Андріївни про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної  ради від 12.03.1999 р.  «  Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність», селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради  від  12.03.1999  р.  «  Про  внесення  зміни  в  площі  земельних  ділянок
громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність», а саме:

1) В додатку  до рішення під  № 862 Халєєва  Олександра Митрофанівна
замість  площі  земельної  ділянки  «  всього:  0,1754  га,   для  ведення
особистого  підсобного  господарства  -  0,1311  га.;  для  обслуговування
житлового  будинку  –  0,0443  га»   вказати  «  всього:  0,1894  га,   для
ведення  особистого  підсобного  господарства  -  0,1341  га.;  для
обслуговування житлового будинку – 0,0553 га»;

2) В додатку до рішення під № 863 Душенко Наталія Андріївна замість
площі земельної ділянки « всього: 0,1894 га,  для ведення особистого
підсобного  господарства  -  0,1341  га.;  для  обслуговування  житлового
будинку  –  0,0553  га»   вказати  «  всього:  0,1754  га,   для  ведення
особистого  підсобного  господарства  -  0,1311  га.;  для  обслуговування
житлового будинку – 0,0443 га»;

2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

комісії  з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ                        

                                                                                                                    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на
місцевості) у власність громадянці Почепцовій Лідії Григорівні

    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
громадянки Почепцової  Лідії  Григорівни,  зареєстрованої  за  адресою:  смт
Чупахівка,  вул.  Заозерна,  13,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  розташовану  в  межах  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл Почепцовій Лідії Григорівни, зареєстрованій за адресою:
смт Чупахівка, вул. Заозерна, 13, Охтирського району, Сумської області,  на
розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на  місцевості)  у  власність,
площею  2,0000  га  для  ведення  особистого  селянського  господарства
розташовану в межах населених пунктів на території  Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області.
    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на
затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                               ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Волнушкіну Юрію Миколайовичу

    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
громадянина Волнушкіна Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою:
смт Чупахівка, вул. Польова,  4, Охтирського району, Сумської області,  про
надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею  1,6000  га,  розташовану  в  межах  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  громадянину  Волнушкіну  Юрію  Миколайовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Польова,  4,
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність, площею 1,6000
га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  розташовану  в
межах  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на
затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                   ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Волнушкіній Наталії Юріївні

    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
Волнушкіної Наталії Юріївни, зареєстрованої за адресою: м.Суми, проспект
Тараса  Шевченка,  15  Сумської  області,  про  надання  дозволу  на  розробку
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для ведення особистого
селянського  господарства,  орієнтовною  площею  1,6000  га,  розташовану  в
межах населених пунктів  на території Чупахівської селищної ради селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Волнушкіній  Наталії  Юріївні,  зареєстрованій  за
адресою: м.Суми, проспект Тараса Шевченка, 15 Сумської області, на
розробку  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у
власність,  площею  1,6000  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства  розташовану  в  межах  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на
затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Мокрусі Дмитру Сергійовичу

    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
громадянина Мокрухи Дмитра Сергійовича, зареєстрованого за адресою: смт
Чупахівка,  вул.  Челюскіна,  14,  Охтирського  району,  Сумської  області,  про
надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею  1,6000  га,  розташовану  в  межах  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  громадянину  Мокрусі  Дмитру  Сергійовичу,
зареєстрованому  за  адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Челюскіна,  14
Охтирського  району,  Сумської  області,  на  розробку  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність, площею 1,6000
га  для  ведення  особистого  селянського  господарства  розташовану  в
межах  населених  пунктів  на  території   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області.

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на
затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                            ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
  Четверта позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я  

11.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка



Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Івахненко Людмили Петрівни

    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
громадянки Івахненко  Людмили Петрівни,  зареєстрованої  за  адресою:  смт
Чупахівка, вул. Покровська, 111, Охтирського району, Сумської області, про
надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства,  орієнтовною
площею  2,0000  га,  розташовану  в  межах  населених  пунктів  на  території
Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  Івахненко  Людмили  Петрівни,  зареєстрованої  за
адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Покровська,  111,  Охтирського  району,
Сумської області,  на розробку технічної документації  із  землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)  у  власність,  площею  0,8000  га  для  ведення  особистого
селянського господарства розташовану в межах населених пунктів на
території   Чупахівської  селищної  ради Охтирського району Сумської
області.

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  подати  на
затвердження сесії селищної ради.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ


	Майно, що належить до комунальної власності обєднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради та передається на баланс КНП «ЦПМСД»

