
 

 

                                                                                        

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

РІШЕННЯ 

 

24.02.2021                                                                                        смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 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 КЗ Чупахівського закладу дошкільної освіти (ясла-

садок) «Сонечко -1» Чупахівської селищної ради, відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради, відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради, фінансового відділу Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТКВКБМС 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 4600,00 грн., 

направити на видатки по ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних 

громадах» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 

1100,00 грн., та на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 500,00 грн., КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 3000,00 грн. 

З  ТКВКБМС 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 3000,00 грн., на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000,00 грн.  

З ТКВКБМС 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» з КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів»  кошти в 

сумі 30 000,00 грн., направити на видатки по ТКВКБМС 3710160 «Керівництво 

і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 20 000,00 

грн., та на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі                                     

5 000,00 грн., та на ТКВКБМС 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на КЕКВ 

2730 «Інші виплати населенню» в сумі 5 000,00 грн. згідно Програми 

здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 



громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 

користування у приміському сполученні на 2021 рік. 

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

відкрити мережу за ТКВКБМС 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян». 

З ТКВКБМС 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення» з КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» в сумі 90 000,00,00 грн., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в 

розмірі 19 800,00 грн. направити на видатки по ТКВКБМС 0110150 

«Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 90 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в розмірі 

19 800,00 грн.  

2. Внести зміни до додатку 7 «Розподіл витрат бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм 

у 2021 році» рішення п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної 

ради «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

та викласти його у новій редакції.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

РІШЕННЯ 

 

      24.02.2021                                                                                        смт Чупахівка 

Про затвердження обсягу вільного залишку коштів бюджету Чупахівської 

селищної територіальної  громади на 01.01.2021 року 

Відповідно до частини 4 статті 14, статті 78, частини 4 статті 1032, 

частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, пункту 26 статті 27, статті 65 

Закону України «Про місцеве самоврядування», постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.01.2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам», на підставі висновку фінансового 

відділу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального та 

спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 

станом на 01.01.2021 року, офіційного листа від Охтирського районного відділу 

поліції головного управління національної поліції в Сумській області від 

25.01.2021 р. №675, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити обсяг вільного залишку коштів загального фонду бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2021 року в 

сумі 2 258 076,31 грн. 

Направити на видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади по: 

ТКВКБМС 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» на 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 68 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 20 500,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 6 600,00 грн., на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»        

13 600,00 грн.  

 

ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 25 000 грн.  

Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підпритємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

 

ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» 10 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 

в сумі 4 000,00 грн.  



ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» на КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» 33 000,00 грн., на КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» 8 500,00 грн., на КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» 20 000,00 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

9 000,00 грн. 

ТКВКБМС 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» на КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 187 295,00 грн. згідно Програми соціальний 

автобус Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки.  

ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1 235 581,31 грн. 

ТКВКБМС 0118220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 

3 000,00 грн. згідно Програми мобілізаційної підготовки та забезпечення 

заходів пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян 

України на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних сил 

України, та інших військових формувань Чупахівської селищної ради на 2021-

2023 роки. 

Чупахівській селищній раді відкрити мережу за ТКВКБМС 0118220 

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення». 

ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на КЕКВ 

2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 

500 000 грн. для співфінансування поточного дрібного ремонту ділянок дороги 

О191105/Чупахівка-Олешня-Сосонка-/Н-12/, а саме на підїзді в с. Грінченкове, 

с. Соборне по вул. Робітнича, с. Олешня по вул. Охтирська та між селами 

Соборне і Олешня. 

Внести відповідні зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та 

наступні 2020-2021 роки в пріоритет «Передача субвенції до державного, 

обласного та районного бюджетів» та додати пункт субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям). 

ТКВКБМС 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 20 000,00 грн. для передачі Охтирському районному 

відділу поліції Головного управління нацполіції в Сумській області. 

Чупахівській селищній раді відкрити мережу за ТКВКБМС 0119800 

«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів». 

Включити Охтирський районний відділ поліції Головне управління 

нацполіції в Сумській області до мережі головного розпорядника коштів 

Чупахівської селищної ради, як одержувача коштів. 

Внести відповідні зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та 



наступні 2020-2021 роки в пріоритет «Передача субвенції до державного, 

обласного та районного бюджетів» та додати пункт субсидії та поточні 

трансферти підприємствам (установам, організаціям).  

ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 26 000,00 грн., з них на 

видатки спеціального фонду по КЕКВ 3110 ««Придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування» перенаправити кошти в сумі 

20 000,00 грн.  

ТКВКБМС 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладам 

загальної середньої освіти» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 

в сумі 48 000,00 грн., з них для розрахунку Олешнянським НВК: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти ім. Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого з КП «Добробут» за надані послуги в 

розмірі 28 000,00 грн., та КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в розмірі 20 000,00 грн.  

2. Затвердити обсяг залишку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам станом на 01.01.2021 року в сумі 50 742,63 грн. 

Направити на видатки по ТКВКБМС 0611061 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на КЕКВ 

2210«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 50 742,63 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

РІШЕННЯ 

 

24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 21.12.2018 року «Про затвердження 

Програми економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної 

ради на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки» 

 

1. Внести зміни до Програми економічного і соціального розвитку 

Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-

2021 роки в пріоритет «Передача субвенції до державного, обласного та 

районного бюджетів» та доповнити: 

- Обласний бюджет Сумської області кошти в сумі 33 870 грн. для 

забезпечення реалізації Обласної програми  здійснення компенсаційних виплат 

за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування на 2016-2021 роки. 

- Бюджет Грунської сільської територіальної громади  403 526  грн. з них 

для надання психолого-педагогічних послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами Чупахівської селищної ради у КЗ «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Грунської сільської ради 41 492 грн. та на утримання Грунського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату Грунської сільської ради Охтирського 

району Сумської області кошти в сумі 362 034 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 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

РІШЕННЯ 

 

     24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про затвердження рішень виконавчого  

комітету, прийнятих в міжсесійний період 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови Кужеля 

Олександра Володимировича про затвердження рішень виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період та керуючись ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в міжсесійний 

період, а саме: 

- №88 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми розвитку малого 

та середнього підприємництва Чупахівської селищної територіальної громади 

на 2021-2023 роки», що додається; 

- №89 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми«Забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік», що додається; 

- №1 від 14.01.2021 року «Про передачу залишку коштів, що утворилися 

станом на 01.01.2021 року, Олешнянської сільської ради на рахунки 

Чупахівської селищної територіальної громади», що додається; 

- №2 від 14.01.2021 року «Про передачу залишку коштів, що утворилися 

станом на 01.01.2021 року, Довжицької сільської ради на рахунки Чупахівської 

селищної територіальної громади», що додається; 

- №12 від 14.01.2021 року «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», що додається; 

- №13 від 18.02.2021 року «Про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади 

за 2020 рік», що додається; 

- №14 від 18.02.2021 року «Про затвердження висновку фінансовго 

відділу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального та 

спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 

станом на 01.01.2021 року, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку  та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

                                                                                               

                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                        смт Чупахівка  

 

Про затвердження Програми «Соціальний автобус» Чупахівської селищної 

ради на 2021-2023 роки»  

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України та з метою створення 

належних умов транспортного сполучення між населеними пунктами громади, 

забезпечення доступності послуг з перевезення пасажирів та безкоштовного 

перевезення пільгових категорій населення, зменшення негативних процесів у 

соціальній сфері, досягнення позитивних зрушень у забезпеченні 

життєдіяльності населення Чупахівської селищної територіальної громади,  

враховуючи рекомендації постійних  комісій, селищна рада  В И Р І Ш И Л А: 

1. Рішення  сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання від 17.06.2020 

«Про внесення змін до Програми «Сільський автобус» на території 

Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки» вважати таким,що втратило 

чинність. 

2.Затвердити програму «Соціальний автобус Чупахівської селищної 

територіальної громади Охтирського району Сумської області  на                    

2021-2023 роки». 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.  

                                                                             

                                                                                    

  Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                   Рішення шостої сесії восьмого  

скликання 

                                                                                   Чупахівської селищної ради 

                                                                                   «24» лютого 2021року 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА  

 

«Соціальний автобус»  

Чупахівської селищної ради  

на 2021- 2023 роки»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт програми 

 

1. Повна назва Програми  Програма «Соціальний автобус»   

Чупахівської селищної ради на 

2021-2023 роки» 

 

2.  Ініціатор розроблення Програми Апарат Чупахівської селищної 

ради 

2. Розробник Програми Апарат Чупахівської селищної 

ради 

 

3. Відповідальні виконавці 

Програми 

 Чупахівська селищна  рада 

  

  

4. Головна мета Програми забезпечення потреб населення 

транспортними послугами 

5. Термін реалізації Програми 2021 рік 

 

6. Обсяг фінансових ресурсів, для 

реалізації програми 

 187 295 грн 1 

 

 

 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може 

змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету 

впродовж терміну дії Програми.  

 

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

 

Організація регулярного перевезення мешканців сіл є складовою частиною 

заходів щодо розвитку транспортного сполучення на території селищної ради. 

Статтею 26, 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  

передбачено забезпечення регулярного перевезення мешканців громади, що 

проживають за межею пішохідної доступності. 

Актуальність цієї програми полягає в гарантованому та ефективному 

задоволенню потреб населення у безпечних та якісних послугах пасажирських 

перевезень. 

До складу громади входить 23 населених пункт. Чупахівська  

територіальна громада межує з містами Охтиркою та Лебедином, має вдале 



географічне розташування: через територію селищної ради проходить дорога 

державного значення Рижівка – Білопілля - Жовтневе – Лебедин – Лантратівка 

та дорога обласного значення Чупахівка – Грінченкове – Соборне – Олешня – 

Сосонка. 

Населення територіальної громади становить 5455 тис. осіб, значна 

частина якого, має потребу в перевезеннях. Наприклад, існує проблема з 

торговельним та медичним забезпеченням. У деяких населених пунктах 

відсутні магазини.  Населення громади обслуговують дві амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, до яких також не можуть добратися всі мешканці 

громади без належного транспортного сполучення, особливо це стосується 

соціально незахищеної категорії населення громади. В зв’язку з відмовою 

перевізників здійснювати регулярні пасажирські перевезення до  

с. Грінченкове, с. П’яткине, с. Довжик, с. Оленинське  постало питання 

організації   регулярних  перевезень людей з віддалених населених пунктів та 

околиць до центру громади смт Чупахівка і у зворотному напрямку. 

Програма «Соціальний автобус» спрямована на вирішення актуальної 

проблеми розвитку мережі громадського транспорту в сільській місцевості.        

Кінцевими бенефіціарами від реалізації Програми стануть різні категорії 

населення: особи працездатного віку та молодь, які зможуть  їздити на роботу 

та пересуватися в межах громади задля власних потреб, особи пенсійного віку, 

ветерани та інваліди, які матимуть змогу добратися до селищної ради та 

медичних закладів громади у разі необхідності. Крім того, враховуючи 

наближеність розташування територіальної громади до районного центру - 

міста Охтирки, мешканці громади та працівники селищної ради матимуть 

можливість транспортного сполучення і з межами міста та по території 

громади. 

Також залишається відкритим питання пільгового проїзду окремих 

категорій громадян, фінансування якого потребує коштів з бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади. Тому на даний час є очевидною 

необхідність розвитку саме соціального громадського транспорту, шляхом 

затвердження місцевого маршруту в межах громади та надання фінансової 

підтримки на оплату послуг з перевезення мешканців громади. 

Основними характеристиками Програми є комплексність, кількісна 

визначеність цілей, збалансованість ресурсів, необхідних для її реалізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та основні завдання Програми 

Метою Програми є задоволення потреб в регулярному, безпечному і 

комфортному перевезенні мешканців Чупахівської громади за маршрутами 

місцевого значення.  

Програма покликана забезпечити підвищення якості надання споживачам 

послуг пасажирським транспортом загального користування шляхом:  

- створення та розвитку збалансованої місцевої  маршрутної мережі та її 

інфраструктури як цілісного комплексу; 

 - створення умов для інвестиційної привабливості пасажирських 

перевезень, забезпечення населення громади якісними транспортними 

послугами відповідно до соціальних стандартів, які є складовою частиною 

забезпечення    реалізації     прав   громадян   на   отримання адміністративних, 

юридичних, соціальних, медичних та інших необхідних потреб; 

        - поліпшення транспортної доступності громадян до центру громади; 

        - забезпечення доступності вартості послуг з перевезення пасажирів 

автотранспортом та забезпечення безкоштовного проїзду пільгової категорії 

населення, а саме: 

- ветеранам війни і праці, особам , на яких поширюється дія Закону України « 

Про статус ветеранів війни , гарантії їх соціального захисту»; 

– особам , які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 

– особам , які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 

– удовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі 

заслуги перед Батьківщиною; 

– удовам(вдівцям )та батькам померлих (загиблих)  осіб, які мають особливі 

трудові заслуги перед Батьківщиною ; 

– учасникам освітнього процесу Чупахівської територіальної громади; 

– громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

дружинам (чоловікам) померлих громадян , смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; 

– дітям війни; 

– працівникам соціальної сфери; 

– іншим представникам пільгового контингенту та найбільш соціально 

незахищених верств населення ; 

– працівникам Чупахівської селищної ради на віддалених робочих місцях. 

 

 

 

 



3. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади шляхом надання безповоротної фінансової допомоги 

комунальному підприємству «Добробут». 

Кошти спрямовуватимуться  на покриття фактично понесених витрат на 

виплату заробітної плати водія, придбання паливно-мастильних матеріалів та 

забезпечення матеріально-технічної бази та ремонту автотранспорту. Надання 

автотранспортних послуг соціальним автобусом для пільгового населення ОТГ 

є безкоштовним. Виконання маршрутів є неприбутковим. 

                                      

4. Очікувані результати Програми 

 

Реалізація даної Програми дозволить: 

1) створити у сільській місцевості належні умови транспортного 

сполучення між населеними пунктами; 

2) забезпечити доступність вартості послуг з перевезення пасажирів та 

безкоштовний проїзд пільгової категорії населення; 

3) забезпечити  рівний  доступ жителів громади до соціальних стандартів, 

які є складовою частиною забезпечення    реалізації     прав   громадян   на   

отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та інших 

необхідних потреб шляхом вивчення стану задоволення потреб населення 

громади в перевезеннях; 

4) забезпечити  100 % виконання власних повноважень в частині 

автобусного сполучення між населеними пунктами громади;  

5) завдяки практичній та зручній логістиці перевезень пасажирів 

соціальним автобусом сільська рада зможе  залучити до роботи в органах 

місцевого самоврядування  спеціалістів з  різних сфер життєдіяльності 

громади  з  інших населених пунктів. 

Успішне впровадження Програми зменшить негативні процеси у 

соціальній сфері громади, допоможе досягти позитивних зрушень у 

забезпеченні життєдіяльності сільського населення. 

 

Секретар  селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                        смт Чупахівка  

 

Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки та забезпечення 

заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом 

громадян України на строкову військову службу, за контрактом до лав 

Збройних сил України та інших військових формувань на території 

Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки 

 

          Відповідно до статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою сприяння організації призову громадян на військову службу 

за призом осіб офіцерського складу, строкову військову службу, а також їх 

мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних сил України та 

інших військових формувань на території Чупахівської селищної ради на 2021-

2023 роки. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з прав 

людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього 

середовища. 

 

Селищний голова                                         Олександр КУЖЕЛЬ 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

                                                                                   Рішення шостої сесії восьмого  

скликання 

                                                                                   Чупахівської селищної ради 

                                                                                   24 лютого 2021року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма мобілізаційної підготовки 

та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу, за контрактом 

до лав Збройних сил України та інших військових формувань на території 

Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

 програми мобілізаційної підготовки 

та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, 

призовом громадян України на строкову військову службу, за контрактом 

до лав Збройних сил України та інших військових формувань на території 

Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки 

 

1. Ініціатор розроблення  

Програми    

 

Чупахівська селищна рада 

2. Підстави для розробки  

програми 

Конституція України, Закони України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

«Про оборону України», «Про військовий 

обов’язок і військову службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

3. Розробник Програми Виконком Чупахівської селищної ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ організаційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу , зв’язків з 

громадськістю та юридичного 

забезпечення 

5. Учасники Програми Центр надання адміністративних послуг 

Чупахівської селищної ради, Охтирський 

об’єднаний міський військовий комісаріат 

6. Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

7. Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у 

виконанні програми 

Бюджет Чупахівської селищної ради 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього, 

в тому числі:  

районний 

 

 

 

 

10, 00 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності 

її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми 

Воєнно-політична обстановка навколо України характеризується 

динамічністю і нестабільністю подій та процесів. Не виключається можливість, 

що за певних обставин Україна може бути втягнута у воєнні конфлікти різної 

інтенсивності. 

Основними реальними та потенційними загрозами національній безпеці 

України залишаються: 

нарощування іншими державами поблизу кордонів України угрупувань 

військ та озброєння, що призводить до порушення співвідношення сил, яке 

склалося; 

недостатня ефективність існуючих структур і механізмів забезпечення 

міжнародної безпеки та глобальної стабільності; 

незавершеність договірно-правового оформлення державного кордону 

України; 

воєнно-політична нестабільність та конфлікти в сусідніх державах, 

міжнародний тероризм, поширення незаконного обігу зброї, боєприпасів і 

вибухових речовин; 

можливість втягування України у протистояння іншим державам чи в 

регіональні війни; 

розповсюдження зброї масового ураження і засобів її доставки. 

Конституцією України визначено, що захист суверенітету і 

територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 

українського народу. Національна економіка повинна бути готовою в 

особливий період до постачання Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням озброєння, бойової техніки, інших матеріальних засобів та 

забезпечити життєдіяльність населення. 

 

ІІ. Загальні положення 

Програма мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, пов’язаних із 

виконанням військового обов’язку, призовом громадян України на строкову 

військову службу, за контрактом до лав Збройних сил України та інших 

військових формувань на території Чупахівської селищної ради на 2021-2023 

року  (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і 

військову службу»  

Заходи Програми орієнтовані на забезпечення виконання завдань 

мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, 

пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 

на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних Сил України та 

інших військових формувань, здійснення заходів матеріально-технічного 

забезпечення потреб особового складу загонів територіальної оборони району 

та підтримання їх боєготовності та ефективного виконання завдань. 

 

 



Основними завданнями Програми є: 

- здійснення заходів щодо забезпечення поставки людських і 

транспортних ресурсів у військові організаційні структури та при проведенні 

зборів загонів територіальної оборони; 

- створення, зберігання та обслуговування мобілізаційного резерву 

матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і 

організаціях, які залучаються ними до виконання мобілізаційних завдань; 

- забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з ООС, призивом на 

строкову військову службу або за контрактом, проведенням зборів загонів 

територіальної оборони ; 

- оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання 

обов’язку щодо мобілізації, призову та зборів загонів територіальної оборони. 

 

ІІІ. Мета Програми 

Основна мета Програми є: 

- забезпечення готовності та здатності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, національної економіки Охтирського району до 

роботи в умовах особливого періоду, а також готовності населення і території 

Охтирського району до оборони відповідно до вимог Законів України «Про 

оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про 

військовий обов’язок і військову службу»; 

- вирішення комплексу завдань щодо політичних, економічних, 

соціальних, воєнних, науково-технічних, інформаційних, правових, 

організаційних, інших заходів Охтирського району щодо підготовки до 

збройного захисту та захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту; 

- матеріально-технічне забезпечення спільної роботи органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, Охтирського об’єднаного міського 

військового комісаріату, правоохоронних органів, освіти та охорони здоров’я 

щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки 

місцевого значення; 

- вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-

мастильними матеріалами. 

 

IV. Основні заходи по реалізації Програми 

Основними заходами Програми є: 

- забезпечення своєчасної часткової мобілізації транспортних та 

людських ресурсів; 

- забезпечення доставки призовників на строкову військову службу та за 

контрактом до Збройних Сил України; 

- забезпечення доставки призовників до збірного пункту в період 

проведення чергового призову на строкового військову службу до Збройних 

Сил України; 

- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які 

призиваються на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у 

військові частини; 

- виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, 

транспортних та інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг 



Збройним Силам України, Національній Гвардії України, іншим військовим 

формуванням України відповідно до мобілізаційних планів; 

- підготовка органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування до мобілізації та роботи в умовах особливого періоду; 

- виконання мобілізаційних завдань підприємствами, установами, 

організаціями Охтирського району у повному обсязі та у встановлені терміни; 

- підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату на 

належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням; 

- створення і підтримка в постійній готовності систем зв’язку, 

радіопроводного, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та 

інших технічних засобів передачі інформації; 

- підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді; 

- підтримка належного технічного стану приміщень захисних споруд і їх 

ремонт; 

- здійснення заходів щодо приведення в готовність захисних споруд для 

використання за призначенням; 

- забезпечення створення матеріально-технічного резерву територіальної 

оборони району; 

- здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов’язаної з 

порушенням нормальних умов життя населення; 

- проведення невідкладних відновних робіт; 

- доставка мобілізаційних ресурсів (техніки, людей) до місць призначення 

на період мобілізації;  

- забезпечення транспортних витрат, пов’язаних з ООС; 

- реалізація заходів здійснення завдань щодо матеріально-технічного 

забезпечення загонів територіальної оборони  

. 

 

V. Фінансове забезпечення районної Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Чупахівської селищної ради , а також інших джерел, не заборонених 

законодавством: 

 

тис.гривень 

.Обсяг коштів, що 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

Роки виконання 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми 

2021 2022 2023  

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
3,0 3,0 4,0 10,0 

інші кошти - - - - 

 

 

 

 



 

 

VІ. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми визначені в додатку 1 «Напрями 

діяльності та заходи Програми». 

 

VII. Очікувані результати виконання Програми 

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка 

населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби, 

призов громадян на строкову військову службу та за контрактом, з метою 

комплектування військ молодим поповненням, забезпечення боєготовності та 

ефективності виконання завдань загонами територіальної оборони району, 

підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей 

повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, активне 

усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний 

обов’язок кожного її громадянина. 

VIII. Координація  ходу виконання Програми 

Координація ходу  виконання Програми здійснює начальник  відділу 

організаційно-кадрової, загальної роботи, документообігу, зв’язків з 

громадськістю та юридичного забезпечення. 

 

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК



 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

РІШЕННЯ 

24.02. 2021                                                                                   смт Чупахівка 

Про затвердження змін до Програми 

фінансової підтримки 

Комунального некомерційного підприємства  

 «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги «Чупахівської селищної ради» 

на 2021 рік 

 

      Відповідно до ст.. 43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України, ст..18,19 Закону України  

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» Чупахівська селищна 

рада  ВИРІШИЛА; 

1.Затвердити зміни до Програми фінансової підтримки Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік. 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань 

планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. 

 

 Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



Зміни до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги»   

Чупахівської селищної ради на 2021 рік 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

Перелік заходів програми 

Строк 

викона

ння 

заходу 

 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування(вартість), 

гривень 

2020 рік 

1. Придбання 

предметів, 

матеріалів, 

обладнання та 

інвентарю 

-.Паливно-мастильних матеріалів, запчастин 

до транспортних засобів 

-.Канцелярського та письмового приладдя, 

бланків, паперу та ін.; 

-.Інших товарів 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

 

70000,00 

 

2 

Придбання 

медикаментів та 

перев’язуваль-

них матеріалів 

- лікарських засобів та перев’язувальних 

матеріалів 

- (; 

- виробів медичного призначення; 

- технічних засобів; 

- дезінфікуючих засобів та інше 

- відшкодування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів у 

разі амбулаторного лікування пільгової 

категорія населення 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

40000,00 

 

 

 

70000,00 

 

 



3 
Продукти 

харчування 
- продукти харчування (суміші «Малюк») 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

9000,00 

4 Оплата послуг 

(крім 

комунальних): 

- оплата за користування інтернетом та 

телефоном 

- оплата за проектно кошторисну 

документацію на установку аймодів 

- заправка картриджів 

-виготовлення технічних паспортів, 

експертний висновок по пандусам та 

усунення недоліків згідно експертного 

висновку 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

 

30000,00 

 

 

 

 

25000,00 

5 Інші поточні 

видатки 

- сплата податків, зборів, обов’язкових 

платежів, штрафів, пені тощо 

-видатки на відрядження 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

31000,00 

 

 

6 Відрядження - відрядження для медичних працівників 2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

2000,00 

7 Оплата праці і 

нарахування 

на заробітну 

плату 

-виплата заробітної плати працівникам 

закладу, 

працівникам ФАПів 

2021 р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

911762,00 



8 
Оплата 

комунальних 

послуг 

-оплата водопостачання 

-оплата електроенергії 

-інші енергоносії (дрова,вугілля) 

2021р. Кошти 

місцевого 

бюджету 

8000,00 

158252,00 

150000,00 

 РАЗОМ:    1505014,00 

Головний лікар                                                                                 Галина АШУРОВА 



 

 

                                                                                                      

                                                                                                               

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      Шоста  сесія 

                                                        РІШЕННЯ 

    24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження передавальних 

актів про передачу майна 

Олешнянської та Довжицької 

 сільських рад 

 

           Керуючись ч. 5 та 3 статті 107 Цивільногого кодексу України,ст..43,59 

п.6-2 розділу 5 «Прикінцеві і перехідні положення», Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст..104,105,107 Цивільного 

кодексу України, ст..4,17 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,ст.2 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» , 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Чупахівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04390202),внаслідок реорганізації 

    Олешнянської сільської ради (код ЄДРПОУ 04389905) та Довжицької сілької 

    ради (код ЄДРПОУ 04390854) є правонаступником майна,активів та зобов’я- 

    зань Олешнянської та Довжицької сільських рад. 

 

2.Чупахівській селищній раді прийняти та поставити на облік ,а  Олешнянській 

та Довжицькій сільським радам передати необоротні активи,виробничі запаси 

та грошові  кошти згідно з  передавальним актом та його додатками. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань 

реорганізації Довжицької та Олешнянської сільських рад. 

 

 

       Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 



 

                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.02.2021 р.                                                                                     смт Чупахівка 

Про затвердження додаткових угод  

до договорів оренди на нежитлове приміщення  

та на відшкодування комунальних послуг 

 

   Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статті 9 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна», Методики розрахунку і порядку використання плати за 

оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.10.1995 р. №786, заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою Хижняк Світлани 

Володимирівни, розглянувши заяву в.о. начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради Бекірової Олени Русланівни, заяву 

начальника фінансового відділу Чупахівської селищної ради Касьяненко Анни 

Іванівни, заяву начальника КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Чупахівської селищної ради Журавель Світлани Миколаївни, заяву головного 

лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної ради Ашурової Галини Геннадіївни, заяву начальника центру 

управління нерухомим майном та інфраструктурою Сумської дирекції АТ 

«Укрпошта» Макаренко Тетяни Василівни на продовження договору оренди 

нежитлового приміщення та на відшкодування комунальних послуг, з метою 

приведення у відповідність до законодавства орендних відносин, Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити додаткову угоду до договору оренди нежитлового 

приміщення  № 17 від «06» листопада 2020 р. та на відшкодування 

комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та Відділом 

освіти молоді та спорту Чупахівської селищної ради, в особі в.о. 

начальника відділу Бекірової Олени Русланівни терміном на 1 (один) рік 

на нежитлове приміщення площею  49,9  кв.м., розміщене за адресою: 

вул. Воздвиженська,53 , смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська 

область, що перебуває на балансі Чупахівської селищної ради (Додаткова 

угода додається). 

2.  Затвердити додаткову угоду до договору оренди нежитлового 

приміщення № 3 від «20» вересня     2020 р. та на відшкодування 

комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та фінансовим 

відділом Чупахівської селищної ради, в особі начальника відділу 



Касьяненко Анни Іванівни терміном на 1 (один) рік на нежитлове 

приміщення площею площею 35,4  кв.м., розміщене за адресою: вул. 

Воздвиженська,53 , смт. Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 

що перебуває на балансі Чупахівської селищної ради (Додаткова угода 

додається). 

3. Затвердити додаткову угоду до договору оренди нежитлового 

приміщення № 4 від «08» вересня 2020 р. та на відшкодування 

комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та Відділ 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, в особі 

начальника відділу Журавель Світлани Миколаївни, що діє на підставі 

положення терміном на 1 (один) рік на нежитлове приміщення площею   

35,4  кв.м., розміщене за адресою: вул. Воздвиженська,53 , смт. 

Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, що перебуває на балансі 

Чупахівської селищної ради (Додаткова угода додається). 

4. Затвердити додаткову угоду до договору оренди нежитлового 

приміщення № 8 від «13» березня 2020 р. та на відшкодування 

комунальних послуг між Чупахівською селищною радою та КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради, в 

особі   головного лікаря Ашурової Галини Геннадіївни, що діє на підставі 

статуту терміном на 1 (один) рік на нежитлове приміщення площею   45,0  

кв.м., розміщене за адресою:вул.Будильська,2 с. Оленинське, Охтирський 

район, Сумська область, що  перебуває на балансі Чупахівської селищної 

ради ради (Додаткова угода додається). 

5. Затвердити додаткову угоду до договору оренди нежитлового 

приміщення  №21-214 від «20» березня 2020 р. між Чупахівською 

селищною радою Акціонерне Товариство «Укрпошта», в особі 

начальника центру управління нерухомим майном та інфраструктурою 

Сумської дирекції АТ «Укрпошта» Макаренко Тетяни Василівни, що діє 

на підставі довіреності №3727 від 29.11.2019 року терміном на 1 (один) 

рік на нежитлове приміщення площею   23,79  кв.м., розміщене за 

адресою:вул. Будильська,2 с. Оленинське, Охтирський район, Сумська 

область, що перебуває на балансі Чупахівської селищної ради ради 

(Додаткова угода додається). 

 

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаткова угода №  

до Договору № 17 від  «06» листопада 2020 р. 

смт Чупахівка                                                                   ________2021 року 

Чупахівська селищна рада ( далі - Орендодавець ) в особі селищного 

голови Кужеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та  Відділ освіти 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради (далі – Орендар), в особі в.о. 

начальника відділу Бекірової Олени Русланівни, що діє на підставі положення, 

разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторони, уклали цю 

додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № 17 від «06» листопада 

2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене: 

 

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни 

до Договору №17 від  «06» листопада 2020 р. та продовжити його термін. 

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік. 

Внести такі зміни до Договору виклавши п. 9.1 Договору в наступній редакції:  

 

 «п.9.1 Цей договір укладено строком на рік, діє з _________________ 

2021 р. до 31 січня 2021 року включно». 

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по ним свої зобов’язання. 

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

 

Чупахівська селищна рада  

р/р UA668201720344270007000036527 

 у  ДКСУ м.Київ 

Код 04390202  

МФО 820172 

42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 

Чупахівка вул.Воздвиженська,53 

 

Селищний голова 

_________ Олександр КУЖЕЛЬ                            

    

Відділ освіти молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради 

р/р UA878201720344250005000045268 

у  ДКСУ м.Київ  

код 41871313         МФО 820172 

42722,Сумська обл,, Охтирський район, смт.Чупахівка, 

вул.Воздвиженська,53 

 

В.о нач. Відділу 

 

____________________Олена БЕКІРОВА  

 

 



Додаткова угода №  

до Договору № 8 від  «13» березня  2020 р. 

 

смт Чупахівка                                                                   ________2021 року 

Чупахівська селищна рада ( далі - Орендодавець ) в особі селищного 

голови Кужеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та  КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради (далі – 

Орендар), в особі   головного лікаря Ашурової Галини Геннадієвни, що діє на 

підставі статуту, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторони, 

уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № 8 від «13» 

березня  2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене: 

 

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни 

до Договору № 8 від  «13 »  березня  2020 р. та продовжити його термін. 

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік. 

Внести такі зміни до Договору виклавши  п. 9.1 Договору в наступній редакції:  

 «п.9.1 Цей договір укладено строком на один рік, діє з 

________________________ 2021 р. до 31 січня 2021 року включно». 

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по ним свої зобов’язання. 

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами 

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

 

 

Чупахівська селищна рада  

 

42722, Сумська обл., Охтирський р-н, 

Смт.Чупахівка,вул.Воздвиженська,53 

р/р UA668201720344270007000036527 

 у ГУ ДКСУ у Сумській області 

Код 04390202  

МФО 820172 

 

 

Селищний голова 

 

____           Олександр КУЖЕЛЬ                            

    

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Чупахівської селищної ради 

42722, Сумська обл., Охтирський р-н, 

смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська, 23 

р/р UА 668201720344300001000045125 

у ГУ ДКСУ у Сумській області 

код ЄДРПОУ 41861296 

 МФО 820172 

 

Гол. лікар    _________Галина АШУРОВА 



 

Додаткова угода № 

до Договору від  «20» вересня 2020 р. 

 

смт Чупахівка                                                                   ________2021 року 

Чупахівська селищна рада ( далі - Орендодавець ) в особі селищного 

голови Кужеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та  Фінансовий відділ  

Чупахівської селищної ради (далі – Орендар), в особі  начальника відділу 

Касьяненко Анни Іванівни, що діє на підставі положення, разом надалі 

іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторони, уклали цю додаткову угоду 

(далі – Додаткова угода) до Договору №3 від «20» вересня 2020 р. (далі – 

Договір) про нижченаведене: 

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни 

до Договору №3 від  «20»  вересня    2020 р. та продовжити його термін. 

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік. 

Внести такі зміни до Договору виклавши  та п. 9.1 Договору в наступній 

редакції:  

 «п.9.1 Цей договір укладено строком на рік, діє з 

_____________________2021 р. до 31 січня 2021 року включно». 

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по ним свої зобов’язання. 

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами. 

 ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР:  

 

Чупахівська селищна рада  

 

р/р UA668201720344270007000036527   

в ДКСУ, м. Київ 

Код 04390202  

МФО 820172 

42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 

Чупахівка, вул.Воздвиженська,53 
 

Селищний голова 

 
_________Олександр КУЖЕЛЬ                                

    

Фінансовий відділ Чупахівської 

селищної ради 

р/р _________________________________    

в ДКСУ , м. Київ 

код 41871287 

МФО 820172 

42722,Сумська обл,, Охтирський район, 

смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська,53 
 

 Нач.відділу 

 

  ________________Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 



Додаткова угода №  

до Договору № 21-214 від  « 20 »   березня   2020 р. 

 

смт Чупахівка                                                                   ________2021 року 

Чупахівська селищна рада ( далі - Орендодавець ) в особі селищного 

голови Кужеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та  Акціонерне 

Товариство «Укрпошта» (далі – Орендар), в особі начальника центру 

управління нерухомим майном та інфраструктурою Сумської дирекції АТ 

«Укрпошта» Макаренко Тетяни Василівни, що діє на підставі довіреності 

№3727 від 29.11.2019 року, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – 

Сторони, уклали цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору 

№21-214 від «20» березня 2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене: 

 

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни 

до Договору № 21-214 від  «20» березня 2020 р. та продовжити його термін. 

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік. 

Внести такі зміни до Договору виклавши п. 9.1 Договору в наступній редакції:  

 «п.9.1 Цей договір укладено строком на рік, діє з 

________________________2021 р. до 31 січня 2021 року включно». 

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по ним свої зобов’язання. 

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами. 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

 

 

Чупахівська селищна рада  

р/р UA668201720344270007000036527 

 у  ДКСУ м.Київ 

Код 04390202  

МФО 820172 

42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. 

Чупахівка вул.Воздвиженська,53 
 

 

 

Селищний голова 

 

__________Олександр КУЖЕЛЬ                           

  Акціонерне товариство «Укрпошта» Сумська 

дирекція 

р/рUA793375680000026004302998090 Банк АТ 

«Державний ощадний банк України»  

код 22981300         МФО 337568 

Юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 
22 

Адреса для листування: 40003, м.Суми, 

пл.Привокзальна, 5 
 

Начальник 

__________________Тетяна МАКАРЕНКО 



Додаткова угода №  

до Договору № 4 від  «08» вересня  2020 р. 

 

смт Чупахівка                                                                   ________2021 року 

   

Чупахівська селищна рада ( далі - Орендодавець ) в особі селищного 

голови Кужеля Олександра Володимировича, що діє на підставі Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні », з одного боку, та  Відділ соціального 

захисту населення Чупахівської селищної ради (далі – Орендар), в особі 

начальника відділу Журавель Світлани Миколаївни, що діє на підставі 

положення, разом надалі іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторони, уклали 

цю додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до Договору № 4 від «08» вересня  

2020 р. (далі – Договір) про нижченаведене: 

 

         У зв’язку із продовженням співпраці Сторони дійшли згоди внести зміни 

до Договору №4 від  «08» вересня  2020 р. та продовжити його термін. 

Встановити, що термін договору подовжений на 1 (один) рік. 

Внести такі зміни до Договору виклавши п.1.1 та п. 9.1 Договору в наступній 

редакції:  

    «п. 1.1  Орендодавець передає, а Орендар приймає  у строкове платне 

користування  майно, що належить  до спільної власності  територіальної 

громади Чупахівської селищної ради  ( далі – майно ) площею 35,4  кв.м., 

розміщене за адресою: смт. Чупахівка , вул. Воздвиженська,53 , що перебуває 

на балансі Чупахівської селищної ради ( далі – Балансоутримувач ). ДК 

021:2015-70220000-9(Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової 

нерухомості)». 

 «п.9.1 Цей договір укладено строком на один рік, діє з 

____________________________ 2021 р. до 31 січня 2021 року включно». 

        Інші умови вищевказаного Договору залишаються незмінними і Сторони 

підтверджують по ним свої зобов’язання. 

        Дана Угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. 

        Угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами. 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: 

 

Чупахівська селищна рада  

р/р UA668201720344270007000036527 

 у ДКСУ , м.Київ 

Код 04390202  

МФО 820172 

42722, Сумська обл. Охтирський район, смт. Чупахівка 

вул.Воздвиженська,53 

 

Селищний голова 

____________-  Олександр КУЖЕЛЬ                           

    

Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

р/рUA348201720344260005000158242 

 у ДКСУ, м.Київ 

код 43541416 

МФО 820172 

42722,Сумська обл,, Охтирський район, 
смт.Чупахівка, вул.Воздвиженська,53 

 

 

Начальник_________Світлана Журавель 

 



 

 

                                                                                                                    

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      Шоста  сесія 

                                                        РІШЕННЯ 

    24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про взяття на баланс  

Чупахівської селищної ради 

системи водопостачання  

с. Довжик 

 

З метою вирішення питання  водозабезпечення населення с.Довжик, 

заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою Хижняк С.В. про необхідність взяття на баланс 

Чупахівської селищної ради системи водопостачання с.Довжик, , на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 13.06.2003р. №1253 «Про затвердження Порядку 

безоплатної передачі у комунальну власність об’єктів соціальної сфери, 

житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також 

внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних 

сільськогосподарських підприємств, що не підлягають розпаюванню в процесі 

реорганізації цих підприємств та передачі на баланс підприємств-

правонаступників», Чупахівська селищна  рада ВИРІШИЛА: 

1. Взяти на баланс Чупахівської селищної ради систему водопостачання                           

с. Довжик Охтирського району Сумської області. Затвердити Акт 

приймання-передачі системи водопостачання с. Довжик (Акт додається). 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради поставити на баланс 

вказані об’єкти згідно Акта прийому-передачі. 

3. 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  

 

 

 



 

                                       

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      Шоста  сесія 

                                                        РІШЕННЯ 

    24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

Про передачу з балансу  

Чупахівської селищної ради 

на баланс комунального  

підприємства «Добробут» 

системи водопостачання  

с. Довжик 

 

  З метою належного обслуговування, експлуатації і утримання майна 

комунальної власності, для впорядкування балансової належності мереж 

водопостачання с. Довжик, Керуючись ст. 26, п. 5 ст. 60 

Закону  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 327 Цивільного 

кодексу України, ст. 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

            1. Передати з балансу Чупахівської селищної ради в господарське 

відання на баланс Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської 

селищної ради систему водопостачання с. Довжик, Охтирського району, 

Сумської області. 

2. Директору Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської 

селищної ради Сергію Мартишку  та головному бухгалтеру Чупахівської 

селищної ради Наталії Чуб здійснити передачу  майна, зазначеного в пункті 1 

цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства. 

          3. Комунальному підприємству «Добробут» Чупахівської селищної ради 

зарахувати на баланс систему водопостачання с. Довжик. 

         4. Директору Комунального підприємства «Добробут» Чупахівської 

селищної ради Сергію Мартишку  забезпечити  належне обслуговування та 

утримання прийнятого майна. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань  будівництва, житлово-комунального господарства, 

транспорту, зв’язку підприємництва та земельних відносин.  

 Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ 

 

 



 

 

                                                                                                                 

 

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      Шоста  сесія 

                                                        РІШЕННЯ 

    24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження Програми здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом 

на автобусних маршрутах загального користування у приміському 

сполученні на 2021рік 

 

 Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетного кодексу України, Закону України «Про автомобільний 

транспорт», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування у приміському сполученні на 2021 рік 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

 

Селищний голова              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

                                                                                             24 лютого 2021 року 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 ЗДІЙСНЕННЯ  КОМПЕНСАЦІЙНИХ  ВИПЛАТ  ЗА  ПІЛЬГОВИЙ   

ПРОЇЗД  ОКРЕМИХ  КАТЕГОРІЙ  ГРОМАДЯН  АВТОМОБІЛЬНИМ  

ТРАНСПОРТОМ  НА  АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ   ЗАГАЛЬНОГО   

КОРИСТУВАННЯ  У ПРИМІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ 

 НА 2021 РІК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток до рішення шостої 

                                                                                         сесії Чупахівської селищної 

 ради восьмого скликання 



1. Паспорт 

Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування у приміському сполученні                                  

на 2021 рік  

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми  

Чупахівська селищна рада 

2.  Дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про 

розроблення проекту Обласної програми 

відшкодування вартості  пільгового проїзду 

окремих категорій громадян автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2016 рік» (зі змінами) 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

4.  Співрозробники 

Програми 

 - 

5. Відповідальний 

виконавець Програми 

Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради 

6. Учасники Програми Відділ соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради,  фінансовий відділ 

Чупахівської селищної ради, перевізники, які 

надають послуги з перевезення автомобільним  

транспортом  

7. Термін реалізації 

Програми 
2021 рік 

8. Перелік бюджетів, які 

беруть участь в 

реалізації програми 

селищний бюджет Чупахівської селищної ради 

9. Обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних 

для реалізації програми 

5 тис.гривень 

http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc


2. Загальні положення 

 

Ця Програма розроблена відділом соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради з урахуванням вимог Бюджетного кодексу 

України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

автомобільний транспорт»,розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 27.01.2016 № 25-ОД «Про розроблення проекту 

Обласної програми відшкодування вартості пільгового  проїзду окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування  на 2016 рік»(зі змінами). 

 Програмою планується здійснення  компенсаційних виплат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування, відповідно до механізму 

Обласної програми. 

 

3. Мета програми 

Метою програми є: 

- підвищення соціального захисту окремих категорій громадян; 

- забезпечення реалізації прав  окремих категорій громадян на 

пільговий проїзд автомобільним транспортом на приміських маршрутах в 

Охтирському районі;  

- компенсація витрат перевізників внаслідок перевезення окремих 

категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у 

приміському сполученні. 

 

4. Очікувані результати від здійснених заходів Програми: 

Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 

автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні 

на 2021 рік забезпечить безоплатне перевезення окремих категорій 

пільговиків автомобільним транспортом загального користування та 

залізничним транспортом у приміському сполученні, посилення соціального 

захисту та покращення матеріального становища  зазначених категорій 

громадян. 

 

 

http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc
http://sm.gov.ua/images/docs/dostup/25_16.doc


5. Фінансове забезпечення реалізації Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься відповідно до 

чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської 

селищної ради. 

6. Організація  виконання Програми 

Організацію виконання Програми здійснює відділ з надання 

адміністративних та соціальних послуг апарату Чупахівської селищної ради 

відповідно до Порядку відшкодування вартості пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування у 

приміському сполученні  в Охтирському районі (додаток 3). 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

Додаток 1до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

 

           тис. грн. 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на 

виконання Програми 

Усього витрат на 

виконання 

Програми  

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

5,0 

місцеві бюджети, 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Програми 

 

Заходи  Програми 

тис. грн. 

№ 

з/

п 

Заходи 

Термін  

виконанн

я 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела та 

обсяги 

фінансуванн

я,  

тис. гривень 

Очікувані 

результати  

виконання 

заходу 

Місцеви

й 

бюджет 
Всьог

о 

 

 

2021 р. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Завдання 1. Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в автомобільному та 

залізничному транспорті 

1. Здійснення 

компенсаційн

их виплат за 

пільговий 

проїзд 

окремих 

категорій 

громадян 

автомобільни

м транспортом 

на автобусних 

маршрутах 

загального 

користування 

у приміському 

сполученні. 

 2021 рік Відділ соціального 

захисту 

населенняЧупахівсь

кої селищної ради  

5,0 5,0 забезпечення 

безоплатного 

перевезення 

окремих 

категорій 

громадян  

автомобільни

м 

транспортом 

на 

автобусних 

маршрутах 

загального 

користування 

у 

приміському 

сполученні 

 

 

   Всього по завданню 

1 

5,0 5,0  



Додаток  до Програми 

 

Порядок 

відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні в 

Охтирському районі 

 

Загальні положення 

1. Цей порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат 

Чупахівською селищною радою  за пільговий проїздокремих категорій 

громадян, відповідно до переліку (додаток 1),на автобусних маршрутах 

загального користування у приміському сполученні в Охтирському районі, за 

рахунок коштів місцевого бюджету Чупахівської селищної ради фізичним 

особам - підприємцям та підприємствам, що здійснюють перевезення 

громадян автомобільним транспортом (далі – Перевізник) згідно з укладеними 

договорами. 

Пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється  за 

наявності у них посвідчення встановленого зразка, яке дає право на пільговий 

проїзд. 

2. Компенсація за пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні 

здійснюється на підставі укладених з Перевізниками договорів: 

- між Перевізником та Чупахівською селищною радою  на кожен 

маршрут укладається Договір про державне замовлення на соціально значущі 

послуги автомобільного транспорту (додаток 2);  

- між Перевізником та Чупахівською селищною радою  на кожен 

маршрут укладається Договірпро відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням послуг по перевезенню пільгової категорії населення району в якому 

вказуються конкретні дні та рейси коли здійснюється пільгове перевезення 

(додаток 3). 

3. Порядок компенсації збитків від пільгового перевезення: 

3.1. Перевізник щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяцем, 

надає до Чупахівськоїсслищної ради  Розрахунок витрат на відшкодування 

збитків, пов’язаних з наданням послуг (додаток 2 доДоговорупро 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг по перевезенню 

пільгової категорії населення району). Перевізник несе юридичну та фінансову 

відповідальність за достовірність розрахунків. 



 3.2.  Чупахівська селищна рада  отримує від Перевізника Розрахунок 

витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг таскладає акт 

звіряння розрахунків за надані пільговикам послуги за  формою «3-пільга». 

 3.3. Виплата компенсації на відшкодування збитків від перевезення 

окремих категорій громадян здійснюється шляхом перерахування коштів з 

рахунку відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради на 

рахунок Перевізникау межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1до Порядку 

відшкодування вартості 

пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на 

автобусних маршрутах 

загального користування у 

приміському сполученні в 

Охтирському районі 

 

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду 

автомобільним транспортом загального користування у приміському 

сполученні в Охтирському районі 

№ 

п/п 

Перелік категорій 

1. - інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 

 - учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 

 - члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції  

2. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

 - інваліди війни 

 - учасники бойових дій 

3. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» 

 - батьки загиблого військовослужбовця 

 -інвалід військової служби 

4. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 - громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 

 - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

належать до категорії 2 

 

 



 

Додаток  2до Порядку відшкодування  

                                             вартості пільгового проїзду окремих 

                                                                          категорій громадян на автобусних  

                                              маршрутах загального користування       у      

приміському сполученні в Охтирському районі 

 

 

Д О Г О В І Р   

про державне замовлення на соціально значущі послуги 

автомобільного транспорту 

 

 

смт Чупахівка             «____»_________ 20___   р. 

 

 ЗАМОВНИК відділ соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради, в особі начальника______________________________________  

з однієї сторони 

та____________________________________________________, названий  в 

подальшому ПЕРЕВІЗНИК, з іншої сторони, які діють на підставі Закону 

України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг 

пасажирським автомобільним транспортом, уклали цей  договір про наступне: 

 

І. Предмет договору 

 1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується перевозити пільгові категорії 

пасажирів на маршрутах приміського сполучення, як державне замовлення на 

соціальні послуги автомобільного транспорту на умовах, передбачених даним 

договором, а ЗАМОВНИК зобов’язується відшкодовувати його витрати на ці 

послуги за рахунок  кошторисних призначень, виділених на ці цілі з місцевого 

бюджету Чупахівської селищної ради. 

ІІ. Зобов’язання сторін 

 2.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується: 

2.1.1. Забезпечувати дотримання законодавчих та інших нормативно-

правових актів, які регулюють порядок перевезення пасажирів.  



2.1.2. Забезпечити перевезення пільгових категорій пасажирів 

автомобільним транспортом згідно додатку  до даного договору.  

2.1.3. Виконувати розклад руху автобусів з регулярністю не нижче ніж 

100% та вести облік виконаних рейсів.  

2.1.4. Здійснювати збір виручки відповідно до встановлених тарифів. 

2.1.5. Під час роботи на маршруті забезпечувати виконання водіями 

автобусів розпоряджень адміністрації та диспетчерів автостанцій щодо 

дотримання безпеки руху, безпечного перевезення пасажирів. 

2.1.6. Нести відповідальність за виконання та достовірність фінансово-

господарських показників. 

 2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується: 

2.2.1. Погоджувати маршрути та розклади руху автобусів на приміських 

маршрутах.  

2.2.2. Здійснювати контроль за  рівнем культури обслуговування пасажирів. 

2.2.3. Забезпечувати необхідні умови для стабільної роботи перевізника на 

маршрутах. 

2.2.4. В разі зміни маршрутної мережі ПЕРЕВІЗНИКА розмір 

відшкодування вартості пільгового проїзду пільгових категорій пасажирів 

може коригуватися в ту чи іншу сторону. 

ІІІ. Відповідальність сторін 

          3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного 

договору згідно діючого законодавства України. 

 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно 

норм діючого законодавства України. 

IV. Строк дії договору 

 4.1. Договір діє з «____»_________20____ року по 

«____»_________20____ року  

 4.2. Дія договору припиняється: 

- в разі закінчення терміну, на який його було вкладено; 

- за погодженням сторін; 

- за ініціативою ЗАМОВНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови 

договору, при цьому ЗАМОВНИК попереджає іншу сторону не менше як 

за один  місяць до моменту розірвання договору; 

- закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення 

пасажирських перевезень; 

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 



4.3. У випадках непередбачених даним договором, сторони керуються 

чинним законодавством. 

4.4. Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. 

V. Юридичні адреси сторін 

ЗАМОВНИК: 

Відділ соціального захисту 

населення Чупахівської 

селищної ради 

вул. Воздвиженська, 53,  

смт Чупахівка Охтирського 

району Сумської області 

р/р 

______________________ 

в Охтирському УДКСУ  

Сумської області 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 

43541416__________    

____________ 

(підпис)                         (ПІБ) 

 

 ПЕРЕВІЗНИК: 

 

 

 

 

 

 

 

___________    ___________ 

(підпис)                         (ПІБ) 

М П                                                                                                   М П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  до договору 

                                                                                                від                       № 

Перелік маршрутів  

на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення  

Перевізник: Шапошников Віктор Михайлович 

 

Назва маршруту 
Час відправлення 

Пільгові дні 
АС Охтирка З кінцевого пункту 

 

Охтирка-

Комарівка 

 

 

 

 

5.45 

12.40 

 

7.00 

14.00 

 

Середа, п’ятниця, 

неділя 

Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських 

маршрутах: 

- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 

- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 

- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

належать до категорії 2 

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть 

виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць. 

ЗАМОВНИК                    ______________               _________________             

                                                                     (підпис)                                            ПІБ 

М П 

 ПЕРЕВІЗНИК                  ______________               _________________             

(підпис)                                          ПІБ 

         М П 



                                                                                         Додаток 3 

до Порядку відшкодування 

вартості пільгового проїзду 

окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах 

загального користування у 

приміському сполученні в 

Охтирському районі 

 

Д О Г О В І Р   

про відшкодування витрат, пов’язаних з наданням послуг 

по перевезенню пільгових категорій населення 

Чупахівської селищної ради 

 

смт Чупахівка                             «____»__________20___ 

р. 

 

ПЕРЕВІЗНИК_____________________________________________________, 

що діє на підставі __________________________________________________, з 

однієї сторони та відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради, в особі начальника  _____________________________________________, 

названий в подальшому ПЛАТНИК, з другої сторони, разом названі у 

подальшому СТОРОНИ, уклали цей договір про наступне:  

 

І. Предмет договору 

1.1. ПЕРЕВІЗНИК зобов’язується надавати послуги по перевезенню 

пільгових категорій населення Чупахівської селищної ради (додаток 1) 

відповідно з Договором про державне замовлення на соціально значущі 

послуги автомобільного транспорту від «___» ______________20___ р. 

№_____,  укладеним між відділом соціального захисту населення Чупахівської 

селищноїради та ПЕРЕВІЗНИКОМ,  а ПЛАТНИК зобов’язується 

компенсувати витрати, пов’язані з перевезенням  цих категорій громадян. 

 

 

 

 



ІІ. Обов’язки  сторін 

 2.1 ПЕРЕВІЗНИК  зобов’язується: 

2.1.1 Щомісячно, до 25 числа наступного за звітним місяця, надавати  

інформацію про обсяг  наданих послуг  та суми  до відшкодування у формі 

Розрахунку витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг 

(додаток 2). 

2.1.2. Нести відповідальність за достовірність фінансових показників. 

 

2.2. ПЛАТНИК  зобов’язується: 

2.2.1. Сплачувати  ПЕРЕВІЗНИКУ розрахункову суму компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян  5000 грн. з місцевого  бюджету 

Чупахівської селищної ради.  

 

ІІІ. Відповідальність сторін 

 3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов даного 

договору згідно діючого законодавства України. 

 3.2. Спори, які виникли під час дії даного договору, вирішуються згідно 

норм діючого законодавства України. 

 

IV. Строк дії договору 

 

 4.1 Дія договору поширюється на період з „____” ______________20___ 

р. по „____” _____________20___ р., а в частині проведення розрахунків – до 

повного погашення. 

 

V. Зміни умов договору та його розірвання 

 5.1. Зміни  умов договору або внесення доповнень  до нього можливі за  

згодою сторін. 

 5.2. Дія договору припиняється: 

- в разі закінчення терміну, на який його було укладено; 

- за погодженням сторін; 

-  за ініціативою ПЛАТНИКА, або якщо ПЕРЕВІЗНИК порушує  умови 

договору, при цьому ПЛАТНИК попереджає іншу сторону не менше як за 

один  місяць до моменту розірвання договору; 



- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 

 

VІ. Заключні положення 

 6.1. У випадках,  не передбачених даним договором, сторони керуються 

чинним законодавством. 

6.2.  Даний договір складено у двох примірниках, які мають однакову 

юридичну силу. 

VІІ. Юридичні адреси сторін 

 

ПЛАТНИК: 

Відділ соціального захисту 

населення Чупахівської 

селищної ради 

вул. Воздвиженська, 53,  

смтЧупахівка Охтирського 

району Сумської області 

р/р 

______________________ 

в Охтирському УДКСУ  

Сумської області 

МФО 820172 

Код ЄДРПОУ 435414163 

__________    ____________ 

(підпис)                         (ПІБ) 

 

 

 ПЕРЕВІЗНИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________  _______________ 

   (підпис)                         

(ПІБ) 

 

 

М П                                                                                   М П 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                                    до договору 

від                     № 

 

 

Перелік маршрутів  

на яких здійснюється пільгове пасажирське перевезення  

 

Перевізник: Шапошников Віктор Михайлович  

 

 

Назва маршруту 
Час відправлення 

Пільгові дні 
АС Охтирка З кінцевого пункту 

 

Охтирка-

Комарівка 

 

 

 

 

5.45 

12.40 

 

7.00 

14.00 

 

Середа, п’ятниця, 

неділя 

 

Примітка: перелік перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських 

маршрутах: 

 

- інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції 

- учасники бойових дій з числа учасників антитерористичної операції 

- члени сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції 

- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

віднесені до категорії 1 

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які 

належать до категорії 2 



 

Перевезення пільгових категорій пасажирів на приміських маршрутах будуть 

виконуватися у визначені дні у відповідності до кількості  місць. 

 

 

 

  ПЛАТНИК                              ______________               _________________             

(підпис)                                                       ПІБ 

 

М П 

 

 

 

ПЕРЕВІЗНИК                         ______________               _________________             

                                                                                (підпис)                                                       

ПІБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

                                                                                                   до договору 

                                                                                      від                 № 

______________ ______________________________________________ 

(назва підприємства, організації-постачальника послуг) 

                                                                                    Код 

ЄДРПОУ______________________ 

РОЗРАХУНОК 

витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням пільг 

за ________________місяць 20 ___ р. 

№  

з/п 
Категорія пільговика Маршрут 

Загальна кількість осіб, 

що отримують пільги 

Нараховано 

грн. 

1.  2.  3.  4.  5.  

     

     

     

     

     

     

     

Х Разом Х   

 Керівник 

підприємства 

  

  (підпис, прізвище, ім′я, по 

батькові) 

 

М.П.    

    

 Головний бухгалтер (підпис, прізвище, ім′я, по 

батькові) 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.02.2021                                                                                     смт Чупахівка 

 

Про    затвердження     середньої     ціни   ритуальних    послуг    на       

поховання померлих (загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та  

особливі   трудові  заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю  

внаслідок війни  

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 

«Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед 

Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції 

Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» із змінами, внесеними згідно з  

Постановою  Міністрів України N 991 від 04.12.2019, заслухавши інформацію 

начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної 

ради Світлани Журавель Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити середню ціну  ритуальних послуг на поховання померлих 

(загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та  особливі   

трудові  заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових 

постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю 

внаслідок війни  (додається).  

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  

до рішення шостої сесії восьмого 

скликання  

Чупахівської селищної ради 

 24 лютого 2021 року                                

 

 

Середня вартість ритуальних послуг 

по Чупахівській селищній раді з 01.01.2021 

 

№ 

з/п 

Перелік ритуальних послуг Середня вартість, грн. 

1. Доставка предметів похоронної 

належності 

250,00 гривень   

(10,00 гривень за 1 кілометр 

Х 25 кілометрів) 

 

2. Надання транспортних послуг (один авто 

катафалк та один автобус 

супроводження) 

Катафалк - 750,00 гривень 

Автобус супроводження – 

550,00 гривень 

3. Копання могили та перенесення труни з 

тілом померлого до будинку (квартири), 

до моргу, з будинку (квартири), моргу, до 

місця поховання 

1300,00  гривень 

4. Організація поховання та проведення 

ритуалу 

600,00 гривень 

5. Надання труни 800,00 гривень 

6. Надання вінка похоронного з траурною 

стрічкою (з написом чи без нього) 

250,00 гривень 

ВСЬОГО: 4500 гривень 00 копійок 

 

 

 

 

Начальник                                                                  Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              
                                                                                                            

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Шоста  сесія 

 

    Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.02.2021                                                                                        смт Чупахівка 

Про надання матеріальної допомоги 

у вигляді додаткових пільг 

окремим категорія громадян 

на території Чупахівської 

селищної ради в 2021 році 

 

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про жертви 

нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби і 

ветеранів внутрішніх справ та їх соціальний захист» з урахуванням положень 

постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про 

затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з 

урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», Указу Президента 

України від 10.11.2006 №945 «Про вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС», з метою підтримки матеріального становища 

вищезгаданих категорій громадян, заслухавши інформацію начальника 

Відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради Світлани 

ЖУРАВЕЛЬ, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати за 

користування житлово - комунальними послугами або твердим паливом у 

межах норми споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов’язків військової служби в ході проведення антитерористичної 

операції. 

2. Надати матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати на 

житлово-комунальні послуги, пільг на придбання твердого палива готівкою та 

доступу до мережі Інтернет найбільш соціально вразливим категоріям осіб з 

інвалідністю, які проживають на території громади та які не мають інших 

пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших 

джерел, а саме : особи з інвалідністю 1 групи по зору. 



3. Для забезпечення твердим паливом (дровами) пільгової категорії осіб, які 

виконують (виконували) службові обов’язки у зоні проведення 

антитерористичної операції, а під час виконання ними зазначених обов’язків – 

їх сім’ї та членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок травми, поранення, контузії, каліцтва, захворювання,одержаних під 

час участі в антитерористичній операції, згідно з обласною програмою 

компенсації витрат постачальнику за поставку дров, виділити додаткові кошти 

(дофінансування) для забезпечення дровами учасників АТО згідно нормативів 

з урахуванням вартості дров та їх доставки за рахунок субвенції з обласного 

бюджету. 

4.Надати одноразову матеріальну допомогу : 

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС до Дня 

ліквідації аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн; 

- сім'ям, які втратили членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС до Дня ліквідації 

аварії на ЧАС ( 26 квітня ) в розмірі 200 грн; 

- інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС до 

Дня укриття саркофагом ЧАЕС ( 14 грудня ) в розмірі 200 грн. 

5.Виплачувати щомісячну стипендію інвалідам та учасникам бойових дій 

Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років, в розмірі 200 

гривень. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку  та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                     

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

                                                               Шоста сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка  

 

Про внесення змін до програми 

розвитку  «Освіта Чупахівської 

селищної ради Охтирського району 

Сумської області в 2019- 2022 роки» 

 

  Керуючись частиною 1 п.22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом Президента України «Про Національну 

стратегію розвитку в Україні на період до 2021 року», в зв’язку із 

розширенням мережі закладів освіти, розглянувши клопотання відділу освіти, 

молоді та спорту щодо внесення змін до Програми розвитку «Освіта 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області в 2019-2022 

роки»,    селищна рада вирішила:   

1. Внести зміни до  Програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роки» та затвердити її 

в новій редакції (додаток 1). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме  скликання 

Шоста   сесія 

 

 РІШЕННЯ 

 

24.02.2021                                                                                       смт   Чупахівка 

  

Про затвердження  Програми  

оздоровлення та відпочинку дітей  

Чупахівської селищної ради в 2021 році 

 

 Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», з метою створення правових, соціальних, економічних умов для 

належної організації та проведення процесу відпочинку та оздоровлення дітей,  

селищна  рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської 

селищної ради в 2021 році  (додається). 

2.Рекомендувати керівникам закладів освіти: 

2.1.Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації 

оздоровлення та відпочинку дітей на 2021рік. 

2.2. Залучати до реалізації заходів даної Програми  підприємства різних 

форм власності, що розташовані на підвідомчій території, громадські, 

благодійні організації, шляхом включення відповідних питань до соціально-

економічних угод. 

3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02. 2021                                                                                   смт Чупахівка 

Про затвердження Програми 

«Розвиток фізичної культури і 

спорту на території Чупахівської 

селищної ради на 2021-2023 рр.» 

              На виконання ст.26, 32, 64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про фізичну культуру і спорт»,  

з метою покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 

інформаційного  забезпечення сфери фізичної культури і спорту,  широких 

верст населення об’єднаної територіальної громади, пропаганди здорового 

способі життя в молодіжному середовищі, селищна рада вирішила: 

1. Затвердити Програму «Розвиток фізичної культури і спорту на території 

Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки», що додається.   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста сесія 

 РІШЕННЯ 

24.02. 2021                                                                                   смт Чупахівка  

Про призупинення діяльності 

Довжицької філії Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської 

області 

              Відповідно  до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  пункту 9 Положення про освітній округ, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

року №532, з метою підвищення якості освіти, економічної ефективності 

функціонування закладів загальної середньої освіти, враховуючи відсутність 

учнівського контингенту на території Довжицького старостату , селищна рада 

вирішила: 

1. Призупинити діяльність Довжицької філії Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області з 30.06. 2021 року.   

2. Директору опорного закладу Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів  Чупахівської селищної ради : 

2.1 здійснити відповідні дії щодо призупинення діяльності філії згідно з 

вимогами чинного законодавства 

2.2 повідомити працівників філії про зміну істотних умов праці та можливе 

скорочення не пізніше двомісячного терміну. 

    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 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста  сесія                                            

 

 РІШЕННЯ 

 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка  

 

Про затвердження передавальних актів  

відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

      Керуючись ст. 88,107 Цивільного кодексу , Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про повну загальну середню 

освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради та розглянувши передавальні акти,  селищна рада 

вирішила: 

1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області (код 

ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул. Воздвиженська,53, смт Чупахівка  

Охтирського району  Сумської області, 42722)  Олешнянському навчально-

виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ЗДО імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  (код 

ЄДРПОУ 23636396, юридична адреса: провулок Шкільний, 1, село Олешня 

Охтирського району, Сумської області, 42726) ,  (додається). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

                                                    Шоста  сесія                                                                  

                                                        РІШЕННЯ             

 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка  

 

Про затвердження передавальних актів  

відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

      Керуючись ст. 88,107 Цивільного кодексу , Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про повну загальну середню 

освіту», заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради та розглянувши передавальні акти,  селищна рада 

вирішила: 

1. Затвердити передавальний акт відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області (код 

ЄДРПОУ 41871313, юридична адреса: вул. Воздвиженська,53, смт 

Чупахівка  Охтирського району  Сумської області, 42722)  Чупахівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району  Сумської області (код ЄДРПОУ 22983500, 

юридична адреса: провулок Шкільний, 2, смт Чупахівка Охтирського 

району, Сумської області, 42722), додається;. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шесте  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка  

 

Про передачу майна з балансу  

відділу освіти, молоді та спорту  

Чупахівської селищної ради на 

баланс КП «Добробут» 

 

Керуючись ст. 78,136 Господарського кодексу України, ст. 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила: 

1.Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу  відділу 

освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради на баланс                                   

КП «Добробут» : 

- легковий автомобіль, марка (модель) ЗАЗ 110307, тип легковий  

КОМБІ-В, реєстраційний номер 01811СВ, вартістю 18 865,00 грн 

- генератор, вартістю 1 927,00 грн, 1 шт. 

- акумулятор, вартістю 520,00 грн, 2 шт.  (на суму 1040,00 грн) 

2. Головному бухгалтеру відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради забезпечити оформлення відповідних документів та внести 

відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 

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 

 

 

 

 

 

 

                                  



  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

                                                       Шоста   сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                    смт   Чупахівка  

 

Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  

навчально-виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана 

Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області   

 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення стабільної  діяльності 

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, 

селищна рада вирішила: 

3. Передати із відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

у власність Олешнянському  навчально-виховному комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені 

Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  спеціалізований автобус  для 

перевезення дітей – D, марки (моделі) I-VAN A07A1-10, двигун №697, 

шасі (кузов, рама) № 381225C51700186  №Y6DA07A10B0001786. 

4. Директору 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 забезпечити перереєстрацію 

транспортного засобу у встановлений законодавством термін.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

                                                       Шоста   сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                    смт   Чупахівка 

 

Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  

навчально-виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

заклад дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу Степана 

Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області   

 

  Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення стабільної  діяльності 

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, 

селищна рада вирішила: 

1.Передати із відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради у 

власність Олешнянському  навчально-виховному комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти імені Героя 

Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  спеціалізований автобус  для 

перевезення дітей – D, марки (моделі) БАЗ А079.13ш, двигун №BXY103486, 

шасі (кузов, рама) №Y7FAS7913C0010296. 

2.Директору 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 забезпечити перереєстрацію 

транспортного засобу у встановлений законодавством термін.  

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

питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

                    



                               

                                   

                                      ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

Про передачу майна з балансу Чупахівської селищної ради 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 

Керуючись ст. 78,136 Господарського кодексу України, ст. 26,60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада вирішила: 

1.Передати безоплатно майно комунальної власності з балансу   Чупахівської 

селищної ради 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: 

-принтер LBR-1120 вартістю 753,00 грн., 1 шт. 

-батарея до комп’ютера АРС-350 вартістю 418,00 грн., 1 шт. 

-комп’ютер (системний блок) вартістю 2592,00 грн., 1 шт. 

-монітор LGuE вартістю 902,00 грн.,1 шт. 

-калькулятор вартістю 100,00 грн., 1 шт. 

-сканер Canon вартістю 2285,00 грн., 1 шт. 

-стіл письмовий вартістю 2230,00 грн., 1 шт. 

- стілець офісний м’який вартістю 145,00 грн., 2 шт. 

Загальна вартість майна  11 820,00 грн. 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради та головному бухгалтеру 

Олешнянського навчально-виховного комплексу:загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана 

Долгого забезпечити оформлення відповідних документів та внести відповідні 

зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 

                               

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 

Шоста  сесія 

 

 РІШЕННЯ 

24.02.2021                                                                                      смт   Чупахівка 

 

Про  створення комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області» 

  

       З метою реалізації пункту 5 розділу X «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про повну загальну середню освіту», сприяння 

професійному розвитку педагогічних працівників  закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої освіти,   відповідно до статей 59, 75  Закону 

України «Про освіту»,   Положення про центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 липня 2020 р. № 672 «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників»,  керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна 

рада   ВИРІШИЛА: 

1. Створити комунальну установу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району  Сумської області». 

2. Затвердити Статут Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників  Чупахівської селищної  ради Охтирського 

району Сумської області» (додаток 1). 

3. Затвердити штатний розпис Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» (додаток 2). 

4. Затвердити Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області (додаток 3). 

5. Затвердити Порядок проведення конкурсу на посади педагогічних 

працівників Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області (додаток 4). 



6. Відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради (Бекірова 

О.Р.) забезпечити державну реєстрацію Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області»  відповідно до встановленого 

законодавством порядку. 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                    Рішенням шостої сесії   

                                                                                    восьмого скликання   

                                                                                    Чупахівської селищної ради 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» є комунальною установою та знаходиться в комунальній власності. 

Повне найменування українською мовою: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР 

ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ». 

Скорочене найменування українською мовою: КУ «ЦПРПП Чупахівської 

селищної ради». 

1.2. Юридична адреса: вулиця Воздвиженська,53,  смт Чупахівка, Охтирський 

район, Сумська область, 42722. 

1.3. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі – Центр) є юридичною 

особою, що утворюється згідно з рішенням Засновника, має печатку,  штамп, 

бланки встановленого зразка, ідентифікаційний код.   

1.4. Засновником Центру є Чупахівська селищна  рада, яка діє від імені 

Чупахівської селищної територіальної громади. Центр підзвітний та 

підконтрольний  Засновнику. Органом управління Центру 

є  уповноважений  орган засновника – відділ освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради (далі – Уповноважений орган засновника). 

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами 

України «Про освіту», «Про повну  загальну середню освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», іншими актами 

законодавства,  також  актами Уповноваженого органу управління та цим 

Статутом. 

1.6. Центр здійснює свою діяльність в межах території Чупахівської селищної 

територіальної громади та інших територіальних громад за умови укладення 

договору про співробітництво. 

 ІІ. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ 

 2.1.Основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників, їх  психологічна підтримка та консультування. 

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань: 

2.2.1. Узагальнює та поширює  інформацію з питань професійного розвитку 

педагогічних працівників. 



2.2.2. Координує діяльність загальноміських професійних спільнот педагогічних 

працівників. 

2.2.3. Формує та оприлюднює на власному веб-сайті бази даних програм 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-

ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників. 

2.2.4.Забезпучеє надання психологічної підтримки педагогічним працівникам. 

2.2.5. Організовує і проводить  консультування педагогічних працівників, 

зокрема з питань: 

– планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку; 

– проведення супервізії; 

– розроблення документів закладу освіти; 

– особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття 

освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання; 

– впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових технологій. 

2.2.6. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань. 

2.2.7. Самостійно приймає рішення щодо організаційно-методичних форм 

роботи. 

IІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ  ЦЕНТРУ 
 

3.1. Центр має право: 

 

 звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів та установ 

забезпечення якості освіти, міжнародних та громадських організацій, а також 

підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 

отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 

Центр завдань; 

 укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами 

відповідно до законодавства; 

 залучати у разі потреби додаткових фахівців для здійснення професійної 

підтримки  педагогічних працівників,  підвищення їх кваліфікації; 

 здійснювати оперативну діяльність щодо матеріально-технічного забезпеченню 

своєї роботи; 

 скликати наради, конференції, семінари з питань, що належать до компетенції 

Центру; 



 брати участь у засіданнях колегії відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради; 

 реалізовувати інші права, що визначені чинним законодавством. 

 

3.2. З метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний 

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати 

додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 

безпеки, соціального страхування.  

ІV. УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  ЦЕНТРУ 

  

4.1. Управління діяльністю Центру здійснює Засновник, Уповноважений орган 

засновника та директор. 

4.2. Засновник Центру: 

– затверджує статут, штатний розпис  Центру, порядок проведення конкурсу на 

зайняття посад директора та педагогічних працівників Центру; 

– організовує та проводить  конкурс на  посаду директора Центру; 

– забезпечує утримання Центру, його розвиток, створює належні умови для його 

функціонування; 

– заслуховує звіт про роботу Центру; 

– здійснює інші повноваження, визначені законодавством. 

4.3. Уповноважений орган засновника здійснює координацію роботи Центру 

відповідно до норм чинного законодавства. 

4.4. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, 

якого  призначає на посаду за результатами  конкурсу та звільняє з 

посади  Засновник. 

4.5. На посаду директора Центру може бути  призначена особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну 

освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної 

роботи не менше п’яти років,  організаторські здібності. 

Строк найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його 

матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. 

4.6. Директор Центру: 

– розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження Засновнику; 

– затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу  відповідно до 

стратегії розвитку Центру, подає пропозиції Засновнику щодо штатного розпису 

та кошторису Центру; 



– призначає на посади працівників Центру, звільняє їх із займаної посади 

відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, 

заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення; 

– затверджує режим роботи Центру за погодженням з Уповноваженим органом 

засновника; 

– залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом 

укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції; 

– створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення 

їх фахового і кваліфікаційного рівнів; 

– видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання; 

– використовує  в установленому Засновником порядку майно Центру, укладає 

цивільно-правові договори; 

– забезпечує ефективність використання майна Центру; 

– забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру; 

– діє від імені Центру без довіреності; 

– може вносити Засновнику пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру; 

– подає  Засновнику  річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру; 

– укладає колективний договір; 

– представляє Центр у відносинах з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями; 

– вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до   законодавства. 

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ 
 

5.1. До штатного розпису  Центру вводяться посади директора, консультантів, 

психолога. 

5.2. На посаду педагогічного працівника Центру може бути призначено особу, 

яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу 

педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років, пройшла конкурсний 

відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, затвердженого 

Засновником Центру. 

5.3. Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються 

законодавством та їхніми посадовими інструкціями. 



 VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МАЙНО ЦЕНТРУ    

6.1. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів. 

6.2. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до 

бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-

правових актів. 

6.3. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні внески 

юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені законодавством. 

6.4. Фінансування Центру здійснюється Засновником відповідно до 

законодавства. 

6.5. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого 

відображена у балансі. Майно, закріплене за центром, належить йому на праві 

оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених 

законодавством. 

6.6. Центр за погодженням з Засновником має право: 

– придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; 

– здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним 

особам для провадження освітньої діяльності згідно з чинним законодавством та 

рішенням Чупахівської селищної  ради. 

6.7. Центр надає послуги педагогічним працівникам в межах своєї території 

обслуговування за рахунок коштів Засновника та педагогічним працівникам 

інших територіальних громад за умови укладання договору про співробітництво. 

Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному 

законодавством (крім послуг, що надаються Центром для виконання завдань, 

визначених цим Статутом та іншими актами законодавства). 

6.8. Засновник забезпечує утримання Центру, його матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує 

будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування. 

6.9. Центр складає та подає в установленому чинним законодавством порядку   

статистичну та іншу звітність, за достовірність якої  несе відповідальність 

директор. 

6.10. Порядок ведення діловодства та бухгалтерського обліку в Центрі 

визначається чинним законодавством, нормативно-правовими актами 

Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки України, Засновника. Ведення 

бухгалтерського обліку, виконання кошторисів і видатків здійснюється 

централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 

селищної ради. 



6.11. Контроль за дотриманням Центром актів законодавства, у тому числі цього 

Статуту, здійснюють Засновник та відповідний орган управління у сфері освіти 

обласної державної адміністрації. 

 VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
  

7.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або 

ліквідацію Центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру 

здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною 

комісією), утвореною в установленому законодавством порядку. 

7.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до 

правонаступника, що визначається Засновником. 

7.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відповідного запису в установленому порядку. 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

   

Штатний розпис комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області» 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва посади Штатні одиниці 

1 Директор 1 

2 Консультант 1 

3 Психолог  0,5 

 Всього 2,5 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 
  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Додаток 3 

  

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області» 
  

Загальні питання 

  
1.Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на зайняття вакантної 

посади директора Комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Чупахівської селищної  ради Охтирського району 

Сумської області» (далі – вакантна посада), метою якого є добір осіб, здатних 

професійно виконувати посадові обов’язки. 

2.Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності 

кандидатів на вакантну посаду директора Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» на основі оцінювання їх особистих 

досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових якостей для належного 

виконання посадових обов’язків. 

 2.1Вимоги до кандидатів: 

– вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста; 

– стаж роботи за фахом не менше п’яти років; 

– організаторські здібності. 

3.Конкурс проводиться з дотриманням принципів: 

 забезпечення рівного доступу; 

 політичної неупередженості; 

 законності; 

 довіри суспільства; 

 недискримінації; 

 прозорості; 

 доброчесності; 

 ефективного і справедливого процесу відбору. 

 

4.Рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади приймає 

селищний голова. Строк, протягом якого приймаються документи, становить від 

20 до 30 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення. 

5.Конкурс проводиться поетапно: 

– прийняття рішення про оголошення конкурсу; 



– оприлюднення рішення про оголошення конкурсу; 

– приймання документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

– попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законом 

вимогам; 

– проведення іспиту та визначення його результатів; 

– проведення співбесіди та визначення її результатів; 

– прийняття рішення про рекомендацію селищному голові щодо укладення 

контракту з переможцем конкурсу. 

6.Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на 

зайняття вакантної посади (далі – кандидати). 

7.Документи, подані в останній день прийняття документів після закінчення 

робочого часу, не розглядаються. 

 Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантну посаду та оголошення 

про проведення конкурсу 

 8.Оголошення про проведення конкурсу на вакантну посаду оприлюднюється на 

веб-сайтах Засновника та Уповноваженого органу засновника, в засобах масової 

інформації. 

9. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості: 

 найменування органу, який проводить конкурс, із зазначенням 

місцезнаходження, адреси та номерів телефонів; 

 назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних 

функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається 

Уповноваженим органом засновника; 

 основні вимоги до кандидатів; 

 термін прийняття документів. 

Склад, порядок формування та діяльності, повноваження  конкурсної 

комісії  

10.Конкурс на зайняття вакантної посади проводить конкурсна комісія (далі – 

Комісія), затверджена розпорядженням селищного голови у складі голови, 

заступника, секретаря і членів комісії. 

11.Комісія утворюється у складі не менше семи осіб. 

12.Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії скликається 

головою або заступником, у разі відсутності голови, за необхідності. Засідання 

Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального 

складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від загального 

складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

Комісії. 

  



Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 

  
13.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто 

конкурсній комісії такі документи: 

– заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

– копію паспорта громадянина України; 

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

– копію  документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною); 

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

– медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ; 

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх 

подання; 

– довідку про відсутність судимості. 

14.Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду 

роботи, професійного рівня і репутації. 

15.Відділ організаційно-кадрової,загальної роботи, документообігу, зв’язків з 

громадськістю та юридичного забезпечення    Чупахівської селищної ради веде 

облік, реєструє всі документи для участі в конкурсі, подані особами, які бажають 

взяти у ньому участь, у разі необхідності надає консультації та роз’яснення з 

приводу заповнення документів. 

16.Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до 

конкурсу не допускаються, про що їм повідомляє відділ організаційно-

кадрової,загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення    Чупахівської селищної ради  

17.Подані документи і матеріали Комісії зберігаються у відділі організаційно-

кадрової,загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення    Чупахівської селищної ради  

18.Протягом трьох робочих днів з дня завершення строку подання документів 

для участі в конкурсі Комісія: 

– перевіряє подані документи щодо відповідності встановленим вимогам; 

– приймає рішення щодо допущення та/або недопущення до участі в конкурсі; 

– оприлюднює на офіційному сайті Засновника перелік осіб, допущених до участі 

у конкурсному відборі. 



 Порядок проведення конкурсу 

 19.Для забезпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття 

вакантної посади може проводитися відеофіксація, якщо інше не передбачено 

законом. 

20.Про фіксацію засідань Комісії за допомогою технічних засобів голова Комісії 

оголошує на початку засідання. 

21.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які відкриваються у 

присутності членів Комісії та пропонуються кандидатові за його вибором. 

22.Іспит складається державною мовою. Перед проходженням іспиту кожен 

кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу. 

23.Під час проведення іспиту його учасникам забороняється користуватися 

підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також 

спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат 

відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається 

відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. 

24.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантної посади передбачає 

перевірку та оцінку їх знання Конституції України, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

«Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників». 

25.Перелік питань розміщується на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної 

ради та може надаватися для ознайомлення кандидатам на заміщення вакантної 

посади при поданні ними документів для участі в конкурсі. 

26.Екзаменаційні білети формуються та затверджуються головою Комісії. 

До кожного білета включаються п’ять питань – по одному питанню на перевірку 

знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», «Деякі питання професійного розвитку 

педагогічних працівників». 

27.Екзаменаційні білети мають містити питання, визначені в Переліку, кількість 

білетів має бути не менше 10. 

28.Комісія визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і 

час його проведення. 

29.Секретар Комісії інформує про тривалість складання іспиту. 

30.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають 

бути присутніми не менше трьох членів Комісії. 

31.Іспит складається одночасно для всіх кандидатів на заміщення вакантної 

посади. 



32.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного 

розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечує 

індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть 

самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення. 

33.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на 

бланках із штампом Чупахівської селищної ради. На бланку обов’язково 

вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата (повністю), номер 

екзаменаційного білета, а далі по черговості: питання – відповідь, питання – 

відповідь. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються дата складання 

письмового іспиту, підпис, ініціали та прізвище кандидата. 

34.Загальний час для підготовки відповідей на питання екзаменаційного білета 

становить 60 хвилин. 

35.Для оцінювання використовується п’ятибальна система. 

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції 

України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», «Деякі питання професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції 

України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

запобігання корупції», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах», «Деякі питання професійного розвитку педагогічних 

працівників». 

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань 

в обсязі, достатньому для подальшої роботи. 

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-

правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок. 

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений 

строк. 

36.Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка 

відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної 

комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання 

екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями 

кандидата. 

37.Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і 

занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості. 



38.З результатами іспиту кандидат ознайомлюється в екзаменаційній відомості 

особисто під підпис. 

39.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та 

документами конкурсної комісії у  відділі організаційно-кадрової,загальної 

роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення    

Чупахівської селищної ради Чупахівської селищної ради відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

40.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від 

максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, 

вважаються такими, що успішно склали іспит. 

41.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, 

вважаються такими, що не склали іспит. 

42.Кандидати, які не склали іспит, не допускаються до наступного етапу 

конкурсу. Про дату і час проведення наступного етапу конкурсу кандидатів 

інформують додатково. 

Проведення співбесіди з кандидатами на заміщення вакантної посади 

директора 
 

43.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 

компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності 

кандидата та до відповідних посадових обов’язків. 

Співбесіду проводить конкурсна комісія. 

44.Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів 

іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні 

здійснює визначення переможця конкурсу для зайняття вакантної посади та 

рекомендує селищному голові укласти з ним контракт. 

45.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для 

зайняття вакантної посади, оголошується повторний конкурс. 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Додаток 4 

  

  

Порядок проведення конкурсу на посади педагогічних 

працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Охтирської міської ради Сумської області» 

  

Загальні питання 
1.Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад педагогічних працівників (психолога та консультантів) Комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області» (далі – вакантна посада), 

метою якого є добір осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки. 

2.Проведення конкурсу здійснюється відповідно до професійної компетентності 

кандидатів на заміщення вакантних посад педагогічних працівників Комунальної 

установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області» (далі – Центр) на основі 

оцінювання їх особистих досягнень, знань, умінь і навичок, моральних і ділових 

якостей для належного виконання посадових обов’язків. 

2.1. Вимоги до кандидатів: 

 вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста ; 

 стаж роботи не менше 5  років; 

 вільне володіння державною мовою. 

 

3.Конкурс проводиться з дотриманням принципів: 

 законності; 

 прозорості; 

 забезпечення рівного доступу; 

 недискримінації; 

 доброчесності; 

 надійності та відповідності методів іспиту. 

 

4.Конкурс оголошується Уповноваженим органом засновника – відділом освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

5.Конкурсний відбір проводиться поетапно: 

– публікація оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується  в 

офіційних засобах масової інформації, на сайтах Чупахівської селищної ради та 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

– прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі; 



– попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 

– проведення іспиту та визначення його результатів; 

– проведення співбесіди та визначення її результатів; 

– визначення результатів конкурсного відбору; 

–  оприлюднення результатів конкурсу. 

 Вимоги щодо оприлюднення інформації про вакантні посади та оголошення 

про проведення конкурсу 
  

6.Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих 

засобах масової інформації, на офіційних сайтах Чупахівської селищної ради та 

відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської селищної ради не пізніше, ніж за 

двадцять днів до початку проведення конкурсного відбору. 

7.Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 

– найменування і місцезнаходження Центру; 

– найменування посад та умови оплати праці; 

– кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти); 

– перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 

відборі, та строк їх подання; 

 дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору; 

 прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адресу електронної 

пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного 

відбору. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

8.Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити 

менше двадцяти та не більше тридцяти календарних днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсного відбору. 

  

Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 

 

9.Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає особисто 

конкурсній комісії такі документи: 

– заяву на участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 



даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 

– копію паспорта громадянина України; 

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

– копію  документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною); 

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти   років на день їх 

подання. 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви 

про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про 

проведення конкурсу. 

10.Прийом та реєстрація документів від претендентів на посаду здійснюється 

відділом освіти , молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

11.У разі невідповідності наданих документів встановленим вимогам, 

претенденти на заміщення вакантної посади до конкурсного відбору не 

допускаються, про що впродовж трьох днів їм повідомляється. 

12.Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються 

та повертаються особам, які їх подали. 

13.Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, 

письмово повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх 

кандидатур не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення 

строку подання документів. 

  

    Склад, порядок формування  та повноваження конкурсної комісії 

  
14.Для проведення конкурсного відбору Уповноважений орган засновника 

утворює конкурсну комісію, до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема: 

– відповідна посадова особа згідно розподілу обов’язків між заступниками 

селищного голови; 

– директор Центру; 

– представники відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради; 

-представник постійної комісії  з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, 

освіти, науки і культури 



15. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини від загального складу Комісії. Рішення Комісії приймається більшістю 

голосів від загального складу Комісії. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови Комісії. 

 Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

педагогічних працівників Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» 

16.Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення 

співбесіди. Кваліфікаційний іспит педагогічних працівників Центру проводиться 

за напрямами: 

– знання законодавства у сфері освіти; 

– знання щодо організації інклюзивного навчання; 

– знання основ управління закладом освіти. 

17.Іспит складається з 3-х питань за напрямками, визначеними у пункті 16 цього 

Порядку. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 60 

хвилин. 

18.Для визначення результатів іспиту використовується така система: 

3 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання; 

2 бали виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

0-1бал (лів) виставляється кандидатам, які не відповіли на питання або надали 

невірну відповідь. 

19.Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 18 

цього Порядку. 

20.Кандидати, які за результатами іспиту набрали 3 бали, допускаються до 

співбесіди. 

21.Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, 

компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності 

кандидата та до відповідних посадових обов’язків. 

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, 

етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або 

питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 

22.Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на 

співбесіді використовується така система: 



2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимозі; 

1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимозі; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимозі. 

23.Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом Комісії 

індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди. 

24.Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок. 

25.Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх 

оцінок за кожний етап конкурсу. 

26.Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата за допомогою якого 

визначається переможець конкурсу. 

27.Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, 

переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів 

Комісії. 

28.Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди 

надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного 

відбору. 

29.Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку 

уповноваженому органу засновника не пізніше, ніж через три робочих дні з дати 

його отримання. 

30.За умови відсутності заперечень від інших претендентів директор Центру 

призначає на посаду педагогічного працівника відповідно до вимог 

законодавства про працю. 

31.Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли: 

– відсутні заяви про участь у конкурсному відборі; 

– жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 

– Комісією не визначено претендента. 

32.Якщо конкурсний відбір не відбувся, у місячний термін проводиться 

повторний конкурсний відбір. 

33.Результати конкурсного відбору оприлюднюється в місцевих засобах масової 

інформації, на офіційних сайтах Чупахівської селищної ради та відділу освіти, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради не пізніше, ніж 45 днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

  

 

 

  

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 



 

 

 

                                                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Шоста  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка  

Про внесення змін до рішення                                                                       

двадцять п’ятої сесії                                                                                               

сьомого скликання від 25.03.2020 р.                                                                                     

«Про створення                                                                                                                      

КЗ «Будинок культури  

Чупахівської селищної ради» 

 

     Згідно з частиною 1 пункту 30 статті 25 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з частиною 1 пункту 11 статті 15 Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань», враховуючи рекомендації постійних 

комісій селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально 

економічного розвитку, заслухавши інформацію начальника відділу культури 

та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення двадцять п’ятої сесії сьомого скликання від 

25.03.2020  «Про створення Комунального закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної ради» . 

2. Затвердити Статут Комунального закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної ради» в  новій редакції (додаток 1) 

3. Приєднати до Комунального закладу «Будинок культури Чупахівської 

селищної ради» в якості структурних підрозділів без права юридичної 

особи - заклади культури, що знаходяться поза його місцезнаходженням: 

Олешнянський БК, Довжицький БК, Лантратівський БК, Оленинський 

СК, Гріченківський СК, Новопостроєнський СК 

4. Затвердити структуру Комунального закладу «Будинок культури 

Чупахівської селищної ради»  в новій редакції (додаток 2) 

5.   Чупахівській селищній раді: 

5. 5.1. Забезпечити призначення керівника Комунального закладу «Будинок 

культури Чупахівської селищної ради» відповідно до чинного 

законодавства України; 



        5.2. Вжити заходів щодо виділення коштів на фінансування утвореної 

комунальної установи. 

6. Керівнику установи, з моменту призначення на посаду, підписати та 

надати відповідні документи для проведення державної реєстрації  Статуту 

та здійснити інші організаційні заходи, спрямовані на забезпечення 

діяльності установи 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і 

культури. 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1   

ПОГОДЖЕНО                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

начальник відділу культури                             рішенням шостої сесії                  

та туризму Чупахівської                                   восьмого скликання                        

селищної ради                                                      Чупахівської селищної ради .                                                    

_________Віра КАЛАЧ                                       від 24.02.2021 

                                                                             ________ Олександр КУЖЕЛЬ                                                    

               

 

 

           СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

« БУДИНОК КУЛЬТУРИ                                                            

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Чупахівка 

2021 р. 

 

 

 



 

 Цей  Статут,  розроблений у відповідності до Конституції України, Законів 

України “Про місцеве самоврядування”, “Про культуру”, “Про інформацію” 

та інших законодавчих актів України, визначає найменування, статус, 

основні засади діяльності у галузі культури, її права та обов’язки, склад  і 

компетенцію органів управління і контролю, порядок формування майна, 

порядок створення, реорганізації та її ліквідації.  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ» (далі – КЗ БК ЧСР) - це клубний заклад комунальної 

форми власності, що забезпечує задоволення культурних потреб мешканців 

Чупахівської ОТГ у розвитку народної традиційної культури, відродження, 

збереження й розвиток національної творчості та мистецтва, підтримку 

художньої творчості, діяльності   творчих колективів хорового, 

театрального, хореографічного та інших видів мистецтв, іншої самодіяльної 

творчої ініціативи, організації дозвілля, є загальнодоступним  

інформаційним, культурно-освітнім закладом, діє з метою створення умов 

для творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, 

задоволення духовних потреб і організації відпочинку населення, сприяє 

духовному розвитку особистості. 

1.2. Засновником КЗ БК ЧСР є Чупахівська селищна рада (далі –Засновник).  

1.3. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ» є бюджетним та неприбутковим закладом, що 

заснований на спільній власності Чупахівської ОТГ.  

1.4. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БУДИНОК 

КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» : 

  42722                                                                       

Сумська область                      

Охтирський район 

смт Чупахівка 

вул. Воздвиженська, 53 

Повна назва закладу: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БУДИНОК КУЛЬТУРИ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».  

Скорочена назва – КЗ БК ЧСР 

1.5. До КЗ БК ЧСР входять структурні підрозділи: Олешнянський БК, 

Довжицький БК, Лантратівський БК, Оленинський СК, Грінченківський СК, 

Новопостроєнський СК.  

1.6. КЗ БК ЧСР підпорядкований, підзвітний відділу культури та туризму 

Чупахівської селищної ради, функціонує на основі єдиного 



адміністративного і методичного керівництва, штатного розпису, очолює 

директор. 

 

1.7. КЗ БК ЧСР належить до  “Переліку базової мережі  закладів культури  

місцевого рівня”, який формується на підставі державних соціальних 

нормативів забезпечення населення закладами культури (Закон України 

“Про культуру”), є юридичною особою, має свою печатку, штамп з назвою 

та адресою. 

1.8. Загальне  спрямування  діяльності КЗ БК ЧСР здійснює Чупахівська 

селищна рада. Бухгалтерське обслуговування здійснюється бухгалтерією 

Чупахівської селищної ради за поданням директора КЗ БК ЧСР відповідно 

до цілей її утворення і в межах її цивільної правоздатності, що передбачено 

цим Статутом та чинним  Законодавством України. 

1.9. Процес діяльності та ведення діловодства КЗ БК ЧСР здійснюється 

державною мовою. 

1.10. КЗ БК ЧСР у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законом України «Про культуру», законами України, наказами та 

інструкціями Міністерства культури України, рішеннями Чупахівської 

селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, наказами відділу 

культури та туризму Чупахівської селищної ради та цим Статутом, який 

розроблений відповідно до законодавчих документів та затверджений 

рішенням Засновника . 

1.11. Рішення Засновника, прийняті у відповідності до чинного 

законодавства, мають переважну силу порівняно з положеннями цього 

Статуту. 

1.12. Даний Статут розповсюджується на усі заклади, що входять  у КЗ БК 

ЧСР.  

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. КЗ БК ЧСР створений з метою надання послуг у сфері культури, 

відродження і розвитку культури української нації, забезпечення свободи 

творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної 

та самодіяльної художньої творчості жителів громади, організації дозвілля.  

2.2. Основними завданнями  є:  

2.2.1. Реалізація державної політики в галузі культури і мистецтва;  

2.2.2. Створення умов для задоволення культурних потреб населення;  

2.2.3. Сприяння процесам відродження і розвитку національної культури; 

 



2.2.4. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості в 

усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей та 

обдарувань людей;  

2.2.5. Впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб 

населення;  надання інформаційних послуг  іншим закладам в організації 

змістовного відпочинку;  

2.2.6. Організація та проведення святкових та розважальних заходів, 

культурного дозвілля громадян. 

2.3. КЗ БК ЧСР здійснює: 

2.3.1. Підготовку і проведення свят, вистав, концертів, літературно- 

художніх, розважально - танцювальних програм, дискотек, дитячих ранків 

та інших розважальних програм, виставок майстрів декоративно-

ужиткового мистецтва;  

2.3.2. Проведення видовищних заходів, у тому числі за участю професійних 

творчих колективів та окремих виконавців; 

2.3.3. Організацію діяльності творчих колективів, гуртків, любительських 

об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;  

2.3.4. 3аписи звукових фонограм;  

2.3.5. Організацію різноманітних культурних заходів і програм за заявками 

органу місцевого самоврядування, організацій, підприємств та окремих 

громадян; 

2.3.6. Надає допомогу аматорським колективам та іншим клубним закладам;  

2.3.7. Здійснює іншу діяльність, що відповідає його меті та завданням і не 

заборонена чинним законодавством.   

3. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

3.1. КЗ БК ЧСР фінансується з місцевого бюджету у межах асигнувань, 

передбачених на утримання закладів культури та може отримувати 

додаткове фінансування за рахунок інших джерел не заборонених 

законодавством. 

 

3.2. Засновник забезпечує КЗ БК ЧСР приміщенням, що відповідає умовам 

обслуговування населення, необхідним обладнанням та устаткуванням, 

коштами на оновлення звукового обладнання, комп’ютерної техніки, 

доступом до телекомунікаційних мереж, систему захисту закладів та майна 

(грати, двері, вогнегасники, тощо). 

 



3.3. Майно, обладнання знаходяться на балансі Засновника, закріплюється 

за ним на правах оперативного управління. Здійснюючи право оперативного 

управління, КЗ БК ЧСР володіє, користується зазначеним майном, 

вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству та 

цьому Статуту. 

3.4.    Майно Закладу складають основні фонди (обладнання, технічні засоби 

та інше майно), оборотні кошти, вартість яких відображена 

у бухгалтерських документах.                                         

3.5. Джерелами формування майна є:                                                                         

3.5.1. Бюджетні кошти;                                                                                                              

3.5.2. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді благодійних внесків, 

пожертвувань організацій, підприємств, громадян;                                                 

3.5.3. Інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним 

законодавством України. 

3.6. Відчуження майна може мати місце лише за погодженням із селищною 

радою у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

3.7. Збитки, завдані внаслідок порушення майнових прав юридичними, 

фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства 

України. 

3.8. Розширення, оновлення, реконструкція основних фондів, об’єктів 

виробничого призначення здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

3.9. Відчуження, списання, передача в оренду, заставу основних засобів КЗ 

БК ЧСР, що закріплені за ним на праві оперативного управління, 

здійснюється за погодженням з селищною радою відповідно до чинного 

законодавства України. 

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

4.1. Повноваження Засновника визначаються чинним законодавством Украї-

ни. До виключної компетенції Засновника належать прийняття рішень про: 

4.1.1. Затвердження штатного розпису та кошторису КЗ БК ЧСР; 

4.1.2. Затвердження установчих документів КЗ БК ЧСР та змін і  

доповнень до них; 

4.1.3. Затвердження посадової інструкцій керівника; 

4.1.4. Затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; 



4.1.5. Фінансування КЗ БК ЧСР; 

4.1.6. Здійснення поточного контролю за фінансово-господарською 

діяльністю; 

4.1.7. Ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, 

поділ) КЗ БК ЧСР; 

4.1.8. Закріплення нерухомого майна за КЗ БК ЧСР на праві оперативного 

управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення 

такого майна; 

4.2. Заклад підпорядковується відділу культури та туризму Чупахівської 

селищної ради. До компетенції відділу належать повноваження щодо: 

4.2.1. Погодження організаційної структури КЗ БК ЧСР; 

4.2.2. Погодження штатного розпису кошторису КЗ БК ЧСР; 

4.2.3. Здійснення поточного контролю за якістю надання КЗ БК ЧСР 

культурно-мистецьких послуг; 

4.2.4. Здійснення трудових відносин; 

4.2.5. Координація роботи КЗ БК ЧСР з іншими закладами культури; 

4.2.6. Затвердження річних планів роботи та річних звітів; 

4.2.7.Затвердження цільових комплексних програм культурно – освітнього 

розвитку та проведення культурно - мистецьких заходів. 

4.2.8.Інші повноваження, передбачені чинним законодавством України 

та рішеннями Засновника. 

4.3. Органом управління КЗ БК ЧСР є директор, який призначається на 

посаду рішенням Чупахівської селищної ради відповідно до Закону України  

«Про культуру».  Права та обов’ язки директора: 

 4.3.1. Директор самостійно вирішує питання діяльності КЗ БК ЧСР, за 

винятком тих, що віднесені Статутом та чинним законодавством до 

компетенції Засновника;                                                                                         

4.3.2. Несе повну відповідальність перед Засновником за стан, діяльність  та  

за результати діяльності КЗ БК ЧСР;                                                     

4.3.3. Забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-

дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи КЗ БК ЧСР та клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення; 



 

4.3.4. Діє без доручення від імені КЗ БК ЧСР, представляє його в усіх 

установах та організаціях;  

4.3.5. Розпоряджається майном відповідно до чинного законодавства та 

цього Статуту;                                                                                                                 

4.3.6. Несе відповідальність за створення умов, необхідних для забезпечення 

належного стану збереження, охорони і використання майна; 

4.3.7. Здійснює прийом, звільнення працівників з посад відповідно до 

законодавства України;                                                                                            

4.3.8. Розробляє і подає на затвердження штатний розпис КЗ БК ЧСР;                        

4.3.9. Веде облік робочого часу та вчасно за погодженням із селищним 

головою подає табель обліку робочого часу до бухгалтерії Чупахівської 

селищної ради;                                                                                                               

4.3.10. Розробляє та затверджує посадові інструкції працівників за 

погодженням з відділом культури та туризму;                                                           

4.3.11. В межах своїх повноважень видає накази, що є обов’язковими 

до виконання для працівників КЗ БК ЧСР;                                                             

4.3.12. Забезпечує виконання розпорядчих документів; 

4.3.13. Створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;                 

4.3.14. У межах своїх повноважень надає доручення, визначає 

функціональні обов’язки працівників;                                                                    

4.3.15. Застосовує заходи морального та матеріального заохочення до 

працівників в межах фонду оплати праці, згідно з чинним законодавством 

України вживає до працівників заходи дисциплінарного стягнення;                   

4.3.16. Забезпечує охорону праці, дотримання санітарно-гігієнічних та 

протипожежних норм, техніки безпеки, дотримання законності та порядку у 

межах своїх повноважень.   

5. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗАКЛАДУ 

5.1. Припинення діяльності КЗ БК ЧСР здійснюється шляхом його 

реорганізації або ліквідації у відповідності з діючим законодавством 

України: 

5.1.1. При реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, 

перетворення) його права переходять до правонаступника за рішенням сесії 

селищної ради;                                                                                                                 



5.1.2. КЗ БК ЧСР може бути ліквідований лише за рішенням сесії селищної 

ради та за погодженням з обласним управлінням  культури. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Статут Закладу набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до чинного законодавства України. 

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту затверджукються 

рішенням сесії Чупахівської селищної ради. 

6.3. Зміни та доповнення, які вносяться в статутні документи підлягають 

реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

6.4. Положення, які не знайшли свого відображення в Статуті, регулюються 

чинним законодавством України. 

Секретар селищної  ради                                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                     Додаток 2 

                          

 

  

 

СТРУКТУРА  

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  

«БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 

№  

з/п 
Назва закладу, структурного пiдроздiлу та посад     

Кiлькiсть  

штатних посад 

1 КЗ «БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЧУПАХІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
11 

1.1 Директор КЗ 1 

1.2 Завідувач БК 1 

1.3 Керівник художній 1 

1.4 Інструктор по роботі з дітьми 1 

1.5 Інструктор з фізичної культури та спорту 1 

1.6 Двірник 1 

1.7 Прибиральник службових приміщень 2 

1.8 Опалювач 3 

 СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ  

2 ДОВЖИЦЬКИЙ БК 3 

2.1 Завідувач БК 1 

2.2 Керівник художній 1 

2.3 Прибиральник службових приміщень 1 

   

3 ЛАНТРАТІВСЬКИЙ БК 2 

3.1 Завідувач БК 1 

3.2 Прибиральник службових приміщень 1 

   

4 ОЛЕШНЯНСЬКИЙ БК 4 

4.1 Завідувач БК 1 

4.2 Керівник художній 1 

4.3 Прибиральник службових приміщень 1 

4.4 Опалювач 1 



   

5 ОЛЕНИНСЬКИЙ СК 2 

5.1 Завідувач СК 1 

5.2 Прибиральник службових приміщень 1 

   

6 ГРІНЧЕНКІВСЬКИЙ СК 1 

6.1 Завідувач СК 1 

   

7 НОВОПОСТРОЄНСЬКИЙ СК 1 

7.1 Завідувач СК 1 

   

 УСЬОГО: 24 

 

 

Секретар селищної  ради                                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

Шоста  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка  

Про показники для віднесення                                                                                                

до груп за оплатою праці                                                                                          

керівних працівників закладів культури 

        Згідно з пунктом 3 додатку 9 до наказу Міністерства культури і туризму 

України від 18.10.2005 №745 «Про впорядкування умов оплати праці 

працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 27.10.2005 за № 1285/11565 (зі змінами), 

керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 та 

16.03.2020, ураховуючи зміни умов діяльності  закладів культури, зменшення 

кількості жителів у населених пунктах, заслухавши інформацію начальника 

відділу культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити основні показники для віднесення до груп за оплатою праці 

керівних працівників  закладів культури Чупахівської селищної ради (згідно 

додатку) 

2.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з 

планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

Основні показники для віднесення до груп за оплатою праці керівних 

працівників  закладів культури 

 

Група                              

за оплатою              

праці 

Кількість 

населення, 

 осіб 

Кількість 

дозвіллєвих 

об’єктів 

Кількість     

клубних 

формувань 

І понад 3000 15 15 

ІІ 2500-3000 10 10 

ІІІ 1000-2500 8 6 

ІV 500-1000 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

                                 ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

                                                 Восьме скликання 

                                                      Шоста  сесія 

                                                        РІШЕННЯ 

    24.02.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

 Про затвердження акту безоплатної 

 передачі дров з балансу  Чупахівської 

 селищної ради на баланс Олешнянського 

 навчально – виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 

 закладу дошкільної освіти   

 

Керуючись підпунктом 6 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,заслухавши інформацію начальника 

відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани Хижняк 

про затвердження акту безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської 

селищної ради , селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

1.Затвердити акт безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської                             

селищної ради на баланс Олешнянського  навчально – виховного комплексу: 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти   

 в кількості 40,4 м 3.(Додається) 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з питань 

будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 

зв,язку,підприємництва та земельних відносин, постійну комісію з питань 

молоді, спорту, охорони здоров,я, освіти, науки і культури. 

 

 

       Селищний голова                                                   Олександр   КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки 

комунальної власності кадастровий номер 5920382000:02:001:5185 

   Відповідно до  Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», пункту 34 частини  першої статті 26, статей 34, 59 Закону України   

«Про місцеве самоврядування  в Україні»,  враховуючи те, що право 

комунальної власності зареєстровано в установленому порядку (Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 14.05.2015 р № 37515245 ) беручи  до уваги рекомендації 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, з метою впорядкування 

використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, 

селищна  рада   ВИРІШИЛА: 

   1. З метою впорядкування використання земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, надати  дозвіл   на зміну  

конфігурації   земельної  ділянки     площею 9,1990  га кадастровий номер  

5920382000:02:001:5185. 

   2. Виконкому Чупахівської селищної ради замовити виготовлення 

технічної документації  із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)  площею 9,1990  га,  

кадастровий номер  5920382000:02:001:5185, з метою зміни її конфігурації 

в землевпорядній організації, яка має ліцензію на виконання 

вищевказаних робіт  

          3. Виготовлену  технічну документацію   із   землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на 

місцевості) затвердити на сесії селищної ради  у відповідності до діючого 

законодавства. 

          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 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про продовження терміну дії 

договору оренди земельної ділянки  

Відповідно до статей 12,124 Земельного кодексу України, статті 33 

Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 

Закону України « Про мiсцеве самоврядування в Українi», розглянувши заяву 

виконавчого директора ПСП АФ « Піонер» Биковець Ольги Миколаївни про 

продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки та враховуючи 

пропозиції постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин селищна  рада   

ВИРІШИЛА: 

       1. Продовжити термін дії договору оренди землі укладеного між 

Охтирською районною адміністрацією та ПСП АФ « Піонер» від 02 липня 

2007 року, зареєстрованого в Охтирському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України від 02 липня 2007 року за №040761502634, додаткової 

угоди зареєстрованої в Чупахівській селищній раді від 11.02.2015 року за №1, 

строком на 10 років, на умовах даного договору та додаткової угоди.  

       2. Визначити вартість орендної плати за користування земельними 

ділянками у розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській 

області.   

3. Зобов’язати ПСП АФ « Піонер»: 

1) укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки на 

новий строк; 

2) використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням; 

3) утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію; 

4) своєчасно сплачувати орендну плату за землю. 

4. Селищному голові Олександру Кужелю здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про охорону спадкового майна 

та управління спадщиною 

 Відповідно до статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, статті 19 

Закону України «Про оренду землі»,  положень Земельного Кодексу України, 

розглянувши клопотання ПСП АФ « Піонер» про тимчасове використання 

земель непереоформлених паїв, розташованих на території Чупахівської 

селищної ради для товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

необхідності вжиття заходів, в зв’язку з відсутністю спадкоємців за заповітом і 

за законом, по охороні спадкового майна, збереження його до прийняття 

спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про 

визнання спадщини від умерлою, вчинення фактичних і юридичних дій для 

підтримання його в належному стані та враховуючи, що в складі спадщини є 

земельні ділянки розташовані на території Чупахівської селищної ради, 

керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 1. Укласти договір на управління спадщиною на земельні ділянки, згідно 

списку, для товарного сільськогосподарського виробництва, на строк до 

моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну 

ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини 

відумерлою, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

розташованими на території Чупахівської селищної ради. 

 2. Визначити орендарем земельних ділянок ПСП АФ « Піонер» (згідно 

клопотання), що обробляє земельні масиви на яких розташовані ділянки 

померлих та яке орендувало дані земельні ділянки за життя власників. 

 3. Визначити вартість плати за користування земельними ділянками у 

розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській області. 

 4. Доручити селищному голові Олександру Кужелю забезпечити 

виконання даного рішення, укласти договір на управління спадщиною на 

земельні ділянки (згідно списку). 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про охорону спадкового майна 

та управління спадщиною 

 Відповідно до статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, статті 19 

Закону України «Про оренду землі»,  положень Земельного Кодексу України, 

розглянувши клопотання ПСП АФ « Десна» про тимчасове використання 

земель непереоформлених паїв, розташованих на території Чупахівської 

селищної ради для товарного сільськогосподарського виробництва з метою 

необхідності вжиття заходів, в зв’язку з відсутністю спадкоємців за заповітом і 

за законом, по охороні спадкового майна, збереження його до прийняття 

спадщини спадкоємцями або набрання законної сили рішенням суду про 

визнання спадщини від умерлою, вчинення фактичних і юридичних дій для 

підтримання його в належному стані та враховуючи, що в складі спадщини є 

земельні ділянки розташовані на території Чупахівської селищної ради, 

керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 1. Укласти договір на управління спадщиною на земельні ділянки, згідно 

списку, для товарного сільськогосподарського виробництва, на строк до 

моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну 

ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини 

відумерлою, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

розташованими на території Чупахівської селищної ради. 

 2. Визначити орендарем земельних ділянок ПСП АФ « Десна» (згідно 

клопотання), що обробляє земельні масиви на яких розташовані ділянки 

померлих та яке орендувало дані земельні ділянки за життя власників. 

 3. Визначити вартість плати за користування земельними ділянками у 

розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській області. 

 4. Доручити селищному голові Олександру Кужелю забезпечити 

виконання даного рішення, укласти договір на управління спадщиною на 

земельні ділянки (згідно списку). 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про охорону спадкового майна 

та управління спадщиною 

 Відповідно до статей 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, статті 19 

Закону України «Про оренду землі»,  положень Земельного Кодексу України, 

розглянувши клопотання ПП «Сільськогосподарське Мрія1» про тимчасове 

використання земель непереоформлених паїв, розташованих на території 

Чупахівської селищної ради для товарного сільськогосподарського 

виробництва з метою необхідності вжиття заходів, в зв’язку з відсутністю 

спадкоємців за заповітом і за законом, по охороні спадкового майна, 

збереження його до прийняття спадщини спадкоємцями або набрання законної 

сили рішенням суду про визнання спадщини від умерлою, вчинення 

фактичних і юридичних дій для підтримання його в належному стані та 

враховуючи, що в складі спадщини є земельні ділянки розташовані на 

території Чупахівської селищної ради, керуючись пунктом 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 1. Укласти договір на управління спадщиною на земельні ділянки, згідно 

списку, для товарного сільськогосподарського виробництва, на строк до 

моменту державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну 

ділянку або до набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини 

відумерлою, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, 

розташованими на території Чупахівської селищної ради. 

 2. Визначити орендарем земельних ділянок ПП «Сільськогосподарське 

Мрія1» (згідно клопотання), що обробляє земельні масиви на яких 

розташовані ділянки померлих та яке орендувало дані земельні ділянки за 

життя власників. 

 3. Визначити вартість плати за користування земельними ділянками у 

розмірі 8 % від грошової оцінки одиниці площі по Сумській області. 

 4. Доручити селищному голові Олександру Кужелю забезпечити 

виконання даного рішення, укласти договір на управління спадщиною на 

земельні ділянки (згідно списку). 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:002:5110 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності (кадастровий номер 

5920382000:01:002:5110). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:002:5110), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:002:5118; 5920382000:01:002:5119 відповідно до Закону 

України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

                       

 



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:005:5069 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920382000:01:005:5069). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:002:5110), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:005:5096; 5920382000:01:005:5097 відповідно до Закону 

України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5771 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5771). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5771), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5786; 5920385400:01:001:5787.  

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920385400:01:001:5777). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920385400:01:001:5777), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920385400:01:001:5793; 5920385400:01:001:5794; 5920385400:01:001:5795; 

5920385400:01:001:5796; 5920385400:01:001:5797; 5920385400:01:001:5798; 

5920385400:01:001:5799; 5920385400:01:001:5800; 5920385400:01:001:5801; 

5920385400:01:001:5802; 5920385400:01:001:5803; 5920385400:01:001:5804; 

5920385400:01:001:5805; 5920385400:01:001:5806; 5920385400:01:001:5807; 

5920385400:01:001:5808; 5920385400:01:001:5809; 5920385400:01:001:5810; 

5920385400:01:001:5811; 5920385400:01:001:5812; 5920385400:01:001:5813; 

5920385400:01:001:5814; 5920385400:01:001:5815; 5920385400:01:001:5816; 

5920385400:01:001:5817; 5920385400:01:001:5818; 5920385400:01:001:5819; 

5920385400:01:001:5820; 5920385400:01:001:5821; 5920385400:01:001:5822; 

5920385400:01:001:5823; 5920385400:01:001:5824; 5920385400:01:001:5825; 



5920385400:01:001:5826; 5920385400:01:001:5827; 5920385400:01:001:5828; 

5920385400:01:001:5829; 5920385400:01:001:5830; 5920385400:01:001:5831; 

5920385400:01:001:5832; 5920385400:01:001:5833; 5920385400:01:001:5834; 

5920385400:01:001:5835; 5920385400:01:001:5836; 5920385400:01:001:5837; 

5920385400:01:001:5838; 5920385400:01:001:5839; 5920385400:01:001:5840; 

5920385400:01:001:5841; 5920385400:01:001:5842; 5920385400:01:001:5843; 

5920385400:01:001:5844; 5920385400:01:001:5845; 5920385400:01:001:5846; 

5920385400:01:001:5847; 5920385400:01:001:5848; 5920385400:01:001:5849; 

5920385400:01:001:5850; 5920385400:01:001:5851; 5920385400:01:001:5852; 

5920385400:01:001:5853; 5920385400:01:001:5854; 5920385400:01:001:5855; 

5920385400:01:001:5856; 5920385400:01:001:5857; 5920385400:01:001:5858; 

5920385400:01:001:5859 відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

 Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5496 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:001:5496). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5496), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:003:0294; 5920355500:01:003:0295; 5920355500:01:003:0296; 

5920355500:01:003:0297; 5920355500:01:003:0298; 5920355500:01:003:0299; 

5920355500:01:003:0300; 5920355500:01:003:0301; 5920355500:01:003:0302  

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5480 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:001:5480). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5480), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:003:0291; 5920355500:01:003:0292; 5920355500:01:003:0293 

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920355500:01:001:5493 

 

       Керуючись   пунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 33 Закону України     

« Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 126 

Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 

розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   

  

 1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 

5920355500:01:001:5493). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:01:001:5493), яка перебуває 

в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 16.00) за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 

сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920355500:01:002:0111; 5920355500:01:002:0112; 5920355500:01:002:0113; 

5920355500:01:002:0114; 5920355500:01:002:0115; 5920355500:01:002:0116  

відповідно до Закону України « Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                          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 розташовану за 

межами населених пунктів на території Олешнянського 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 6 сесії 8 

скликання  

                                                                                                     від 24.02.2021 « 

Про поділ  

                                                                                                     земельних  

ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельни

х 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920386300:01:003:007

2 

16,6716 Землі 

запасу 

(16.00) 

4 1 – 2,0000 га; 

2 – 2,0000 га; 

3 – 2,0000 га; 

4 – 12,6716 

га. 

2 5920386300:01:003:006

6 

4,7511 Землі 

запасу 

(16.00) 

3 1 – 1,5837 га; 

2 – 1,5837 га; 

3 – 1,5837 га. 

 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ПСП АФ « Піонер» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву ПСП АФ « Піонер», про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном по вул. 

Пушкіна, б.50 с. Оленинське, площею 1,9904 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код 

згідно КВЦПЗ 01.01) по вул. Пушкіна, б.50, в с.Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:001:5509. 

     2. Надати в оренду ПСП АФ « Піонер» земельну ділянку площею 1,9904 га, 

землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 

кадастровий номер 5920355500:01:001:5509 розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років. 

     3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

      4. Укласти з ПСП АФ « Піонер» в особі виконавчого директора Биковець 

О.М. договір оренди землі. 

      5. ПСП АФ « Піонер» зареєструвати договір оренди землі згідно із 

Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень».  

      6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань будівництва, житлово – комунального транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин.   

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж 

земельної ділянки несільськогосподарського призначення приватному 

сільськогосподарському підприємству агрофірмі « Піонер» 

 

    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 ПСП АФ « Піонер» та 

наданий звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, що знаходиться за адресою:  смт 

Чупахівка, пров. Молодіжний, 6,  на якій розташоване нежитлове приміщення, 

що перебуває у власності агрофірми, селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

(кадастровий номер 5920355500:02:001:3028) несільськогосподарського 

призначення, розташованої за адресою: смт Чупахівка, пров. Молодіжний, 6, 

загальною площею 0,4405 га, що знаходиться в комунальній власності, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

2. Затвердити вартість земельної ділянки (кадастровий номер 

5920355500:02:001:3028) площею 0,4405 га в сумі 301 743 грн. 00 коп (триста 

одна тисяча сімсот сорок три гривні 00 копійок). 

3. Продати ПСП АФ « Піонер»  земельну ділянку несільськогосподарського 

призначення загальною площею 0,4405 га (кадастровий номер 

5920355500:02:001:3028) за адресою: смт Чупахівка, пров. Молодіжний, 6, для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості,  за    

301 743 грн. 00 коп (триста одна тисяча сімсот сорок три гривні 00 копійок). 

4. Суму авансового внеску в розмірі 291416,97 грн  ( двісті дев’яносто одна 

тисяча чотириста шістнадцять гривень 97 копійок), сплачену згідно з 

договором про авансовий внесок від 08.10.2020 року, зарахувати до ціни 

продажу земельної ділянки (кадастровий номер 5920355500:02:001:3028) 

площею 0,4405 га. 



5. Уповноважити селищного голову Кужеля Олександра Володимировича 

укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер 

5920355500:02:001:3028) несільськогосподарського призначення, яка 

знаходиться за адресою: смт Чупахівка, пров. Молодіжний, 6, площею        

0,4405 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості з ПСП АФ « Піонер». 

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.  Юридичній особі - ПСП АФ « Піонер»: 

     1) Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог 

Земельного кодексу України. 

     2) Оформити право власності на земельну ділянку площею 0,4405 га 

(кадастровий номер 5920355500:02:001:3028), яка знаходиться за адресою:     

смт Чупахівка, пров. Молодіжний, 6, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Девятченку Сергію Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву громадянина Девятченка Сергія Анатолійовича, 

зареєстрованого за адресою(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. 

Розсохувате, площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Девятченко Сергію Анатолійовичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Розсохувате на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0005. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Девятченку Сергію 

Анатолійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:03:001:0005, розташовану в межах с. Розсохувате  на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Девятченку Сергію Анатолійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

        Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Макусі Вірі Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву громадянки Макухи Віри Михайлівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташованої за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 0,7700 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Макусі Вірі Михайлівні, для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0086. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Макусі Вірі Михайлівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,7700 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0086, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Макусі Вірі Михайлівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

            

 

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Довгопол Ользі Андріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву громадянки Довгопол Ольги Андріївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташованої за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради площею 0,7700 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Довгопол Ользі Андріївні, для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів,на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0087. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Довгопол Ользі Андріївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,7700 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0087, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Довгопол Ользі Андріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                     смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кіяшко Віктору Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву громадянина Кіяшка Віктора Івановича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташованої в межах с. 

Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,7000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кіяшко Віктору Івановичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

в межах с. Грінченкове, Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0462. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кіяшко Віктору Івановичу, 

зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,7000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0462, розташовану в 

межах с. Грінченкове на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянину Кіяшко Віктору Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лисоконю Сергію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 

відносин, розглянувши заяву громадянина Лисоконя Сергія Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташованої в межах 

с.Оленинське на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 га, 

 селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лисоконь Сергію Миколайовичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Оленинське, 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0114. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Лисоконю Сергію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0114, 

розташовану в межах с. Оленинське на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Лисоконю Сергію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демідову Микиті Юрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Демідова Микити 

Юрійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства в с. Олешня, 

площею 0,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Демідову Микиті Юрійовичу у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в с. Олешня,                       

вул. Лермонтова, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:02:003:0229. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Демідову Микиті 

Юрійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,6000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0229, 

розташовану в  с. Олешня, вул. Лермонтова, Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Демідову Микиті Юрійовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Федорченку Віктору Андрійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Федорченка Віктора 

Андрійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах смт Чупахівка, площею 0,8500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Федорченку Віктору Андрійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах 

смт Чупахівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 59203855500:02:001:3069. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Федорченку Віктору 

Андрійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу  сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3069, розташовану в смт Чупахівка, Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Федорченку Віктору Андрійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Головачу Олексію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Головача Олексія 

Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради, площею 1,7464 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Головачу Олексію Миколайовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5175. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Головачу Олексію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,7464 га,  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5175, розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Головачу Олексію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

            Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Гуцовій Надії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Гуцової Надії 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,8890 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Гуцовій  Надії Миколаївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної 

власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5170. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Гуцовій  Надії Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 1,8890 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу комунальної власності сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5170, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Гуцовій  Надії Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Максаковій Валентині Іванівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Максакової Валентини 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, для 

ведення особистого селянського господарства, площею 0,4100 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Максаковій Валентині Іванівні, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) по вул. Лермонтова,45,  

в с. Олешня Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:02:003:0235. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Максаковій Валентині 

Іванівні, зареєстрованій  за  адресою:(конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 0,4100 га,  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення (в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0235, 

розташовану в с. Олешня, вул. Лермонтова,45, на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Максаковій Валентині Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Табахаріну Володимиру 

Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Табахаріна  Володимира 

Володимировича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства із земель запасу 

комунальної власності, площею 1,8790 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Табахаріну Володимиру Володимировичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5172. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Табахаріну Володимиру 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,8790 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5172, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянину Табахаріну Володимиру Володимировичу право власності 

на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Арєхову Артему Валерійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Арєхова Артема 

Валерійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація),  про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради площею 1,5125 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Арєхову Артему Валерійовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0018. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Арєхову  Артему 

Валерійовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5125 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0018, 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Арєхову  Артему Валерійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Олександру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», 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: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства площею 1,9250 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хижняку Олександру Миколайовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель 

сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0101. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,9250 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – під господарськими будівлями і дворами), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0101, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Олександру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Степановій Ніні Володимирівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Степанової Ніни 

Володимирівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства в с. Коновалик на 

території Чупахівської селищної ради площею 1,5000 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Степановій Ніні Володимирівні, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Коновалик на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:03:001:0005. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Степановій Ніні 

Володимирівні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,5000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:03:001:0005, розташовану в с. Коновалик  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Степановій Ніні Володимирівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Манчуку Андрію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Манчука Андрія 

Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Грінченкове, на території Чупахівської селищної ради площею 1,1500 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Манчуку Андрію Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в межах с. 

Грінченкове, на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0461. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Манчуку Андрію 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,1500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0461, розташовану в межах с. Грінченкове на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Манчуку Андрію Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

      

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Чуб Наталії Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Чуб Наталії 

Вікторівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства, розташованої за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,5125 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Чуб Наталії Вікторівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу комунальної 

власності розташованої за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0015. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Чуб Наталії Вікторівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,5125 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0015, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Чуб Наталії Вікторівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Грибовій Світлані Михайлівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Грибової Світлани 

Михайлівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства площею 1,2000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Грибовій Світлані Михайлівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в с. Олешня, вул. 

Довгого, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 

ділянки 5920386300:02:003:0242. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Грибовій Світлані 

Михайлівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,2000 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – 

рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0242, 

розташовану в с. Олешня, вул. Довгого, на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Грибовій Світлані Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Романенко Олені Олександрівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Романенко Олени 

Олександрівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства в с. Олешня,                 

вул. Охтирська, 71, площею 0,4155 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Романенко Олені Олександрівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)  за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: с. Олешня, 

вул. Охтирська, 71, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920386300:02:003:0241. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Романенко Олені 

Олександрівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,4155 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920386300:02:003:0241, розташовану за адресою: с. Олешня, вул. 

Охтирська,71, на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянці Романенко Олені Олександрівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Демиденко Валентині Василівні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Демиденко Валентини 

Василівні, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,5400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Демиденко Валентині Василівні, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0089. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Демиденко Валентині 

Василівні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,5400 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0089, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Демиденко Валентині Василівні право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кубарь Лідії Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Кубарь Лідії Михайлівни, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства розташовану за межами 

населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 0,7700 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кубарь Лідії Михайлівні, для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0091. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кубарь Лідії Михайлівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,7700 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0091, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Кубарь Лідії Михайлівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ведяшовій Євдокії Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Ведяшової Євдокії 

Іванівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

0,7700 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ведяшовій Євдокії Іванівні, для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:002:0085. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Ведяшовій Євдокії Іванівні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,7700 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0085, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Ведяшовій Євдокії Іванівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Джишкаріані Олексію Омаровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Джишкаріані Олексія 

Омаровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

0,7700 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Джишкаріані Олексію Омаровичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0090. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Джишкаріані Олексію 

Омаровичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація),земельну 

ділянку площею – 0,7700 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0090, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Джишкаріані Олексію Омаровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

          

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                      смт  Чупахівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Каманіну Валерію Івановичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Каманіна Валерія 

Івановича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,5400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Каманіну Валерію Івановичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів,на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0084. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Каманіну Валерію 

Івановичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), земельну 

ділянку площею – 1,5400 га  для ведення особистого селянського господарства 

із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0084, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Каманіну Валерію Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Володіну Олексію Григоровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Володіна Олексія 

Григоровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,8052 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Володіну Олексію Григоровичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів,на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0099. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Володіну Олексію 

Григоровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,8052 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0099, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Володіну Олексію Григоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

             Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

    Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину-учаснику АТО Прядці Юрію 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина - учасника АТО Прядки 

Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Прядці Юрію Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код цільового призначення згідно 

класифікації видів цільового призначення земель - 01.03), розташованої за 

межами населених пунктів,на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0024. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Прядці Юрію 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 

тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:003:0024, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Прядці Юрію Миколайовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Білошапці Яні Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Білошапки Яни 

Сергіївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради, площею 0,7250 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Білошапці Яні Сергіївні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення, розташованої в межах с.Оленинське 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0120. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Білошапці Яні Сергіївні, 

зареєстрованій за адресою: (конфіденційна інформація), земельну ділянку 

площею – 0,7250 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0120, розташовану в 

межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Білошапці Яні Сергіївні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

           

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Головачу Володимиру Миколайовичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», 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: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради, площею 

1,7464 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Головачу Володимиру Миколайовичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 

комунальної власності розташованої за межами населених пунктів, на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:01:001:5174. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Головачу Володимиру 

Миколайовичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,7464 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5174, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Головачу Володимиру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

 Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Рижкову Олександру Григоровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Рижкова Олександра 

Григоровича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в с. 

Оленинське на території  Чупахівської селищної ради, площею 0,8500 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рижкову Олександру Григоровичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Оленинське на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0121. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Рижкову Олександру 

Григоровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 0,8500 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0121, 

розташовану в с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Рижкову Олександру Григоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

             

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шкроботу Олексію Михайловичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», 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: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради, площею 

1,9250 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шкроботу Олексію Михайловичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0102. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Шкроботу Олексію 

Михайловичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,9250 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – землі під господарськими 

будівлями і дворами), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0102, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Шкроботу Олексію Михайловичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хоменку Володимиру Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Хоменка Володимира 

Петровича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Буро-Рубанівка, площею 1,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хоменку Володимиру Петровичу у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах 

с. Буро-Рубанівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382800:03:001:0010. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хоменку Володимиру 

Петровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0010 розташовану в межах с. Буро-Рубанівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хоменку Володимиру Петровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хоменку Миколі Петровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Хоменка Миколи 

Петровича, зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташована в 

межах с. Буро-Рубанівка, площею 1,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Хоменку Миколі Петровичу у власність  для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах с. Буро-

Рубанівка, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920382800:03:001:0012. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хоменку Миколі 

Петровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,6000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382800:03:001:0012 розташовану в межах с. Буро-Рубанівка на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хоменку Миколі Петровичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Шульзі Юрію Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Шульги Юрія 

Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,5400 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шульзі Юрію Анатолійовичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0092. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Шульзі Юрію 

Анатолійовичу , зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

,земельну ділянку площею – 1,5400 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель  сільськогосподарського призначення комунальної 

власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:002:0092, розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Шульзі Юрію Анатолійовичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кияшку Олександру Миколайовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Кияшка Олександра 

Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Розсохувате на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кияшку Олександру Миколайовичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Розсохувате на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0004. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Кияшку Олександру 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя - пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0004, розташовану в межах с. Розсохувате  на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Кияшку Олександру Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Міщенку Сергію Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Міщенка Сергія 

Володимировича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Розсохувате на території Чупахівської селищної ради, площею 2,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Міщенку Сергію Володимировичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) в с. Розсохувате на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:03:001:0003. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Міщенку Сергію 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 2,0000 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу сільськогосподарського призначення ( в тому 

числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:03:001:0003, розташовану в межах с. Розсохувате на території  

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Міщенку Сергію Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижняку Олександру Володимировичу 

для ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», 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: (конфіденційна інформація), 

про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради, площею 

1,7095 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Хижняку Олександру Володимировичу, для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених 

пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:01:001:5547. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Хижняку Олександру 

Володимировичу, зареєстрованому  за  адресою:(конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 1,7095 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель  сільськогосподарського призначення 

комунальної власності ( в тому числі угіддя – землі під 

сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами), 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:001:5547, розташовану за 

межами населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Хижняку Олександру Володимировичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Кубрак Іріни Іларіонівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для 

ведення особистого селянського господарства розташовану в межах смт 

Чупахівка на території Чупахівської селищної ради, площею 1,0000 га, 

селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Кубрак Іріні Іларіонівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу в межах смт 

Чупахівка Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

земельної ділянки 5920355500:02:001:3071. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,0000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу  сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:001:3071, розташовану в межах смт Чупахівка Охтирського 

району Сумської області. 

    3. Громадянці Кубрак Іріні Іларіонівні право власності на земельну ділянку 

оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Горяйстову Миколі Федоровичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Горяйстова Миколи 

Федоровича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,7000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Горяйстову Миколі Федоровичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

в межах с. Грінченкове Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0464. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Горяйстову Миколі 

Федоровичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,7000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу  сільськогосподарського 

призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382000:02:001:0464, розташовану в межах с. 

Грінченкове на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Горяйстову Миколі Федоровичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Альохіній Оксані Анатоліївні для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Альохіної Оксани 

Анатоліївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 

КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів на території Чупахівської 

селищної ради, площею 1,7465 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Альохіній Оксані Анатоліївні у власність за рахунок земель запасу 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

за межами населеного пункту на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:01:001:5177. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Альохіній Оксані 

Анатоліївні, зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,7465 га  для ведення особистого селянського 

господарства із земель запасу комунальної власності сільськогосподарського 

призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 

ділянки 5920382000:01:001:5177, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    3. Громадянці Альохіній Оксані Анатоліївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Качан Любов Василівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Качан Любові 

Василівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної ради, площею 0,5000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Качан Любові Василівні у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення розташованої в межах с. Грінченкове 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0465. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Качан Любові Василівні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 0,6500 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу  сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920382000:02:001:0465, розташовану в межах с. Грінченкове на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Качан Любові Василівні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Миколенку Віктору Миколайовичу  для 

ведення особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Миколенка Віктора 

Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради, площею 0,6000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Миколенку Віктору Миколайовичу у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0124. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Миколенку Віктору 

Миколайовичу, зареєстрованому  за  адресою: (конфіденційна 

інформація),земельну ділянку площею – 0,6000 га  для ведення особистого 

селянського господарства із земель запасу  сільськогосподарського 

призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0124, розташовану в межах с. 

Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

    3. Громадянину Миколенку Віктору Миколайовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Міняйло Вірі Миколаївні  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Міняйло Віри 

Миколаївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства розташовану в 

межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради, площею 1,0000 

га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Міняйло Вірі Миколаївні у власність за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої 

в межах с. Оленинське Охтирського району Сумської області, кадастровий 

номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0125. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Міняйло Вірі Миколаївні, 

зареєстрованій  за  адресою: (конфіденційна інформація),земельну ділянку 

площею – 1,0000 га  для ведення особистого селянського господарства із 

земель запасу  сільськогосподарського призначення комунальної власності ( в 

тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0125, розташовану в межах с. Оленинське на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Міняйло Вірі Миколаївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Душенко Наталії Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Душенко Наталії 

Андріївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність для ведення особистого селянського господарства розташованої за 

адресою: вул. Новоселівська,7, смт Чупахівка, площею 0,1311 га, селищна 

рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Душенко Наталії Андріївні наданої для ведення особистого селянського 

господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою ( на території) :                              

смт Чупахівка. вул. Новоселівська,7, Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:02:002:3058. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Душенко Наталії Андріївні 

земельну ділянку площею – 0,1311га, кадастровий номер - 

5920355500:02:002:3058  для ведення особистого селянського господарства 

розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Новоселівська,7, Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Душенко Наталії Андріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

             

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянці Душенко Наталії Андріївні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Душенко Наталії 

Андріївни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (код згідно КВЦПЗ-02.01) за адресою: вул. 

Новоселівська,7, смт Чупахівка, площею 0,0443 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Душенко 

Наталії Андріївні наданої для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) (код згідно 

КВЦПЗ-02.01) за адресою ( на території) : смт Чупахівка, вул. Новоселівська,7, 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:02:002:3059. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Душенко Наталії Андріївні 

земельну ділянку площею – 0,0443га, кадастровий номер - 

5920355500:02:002:3059  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка) розташовану 

за адресою:смт Чупахівка, вул. Новоселівська,7, Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянці Душенко Наталії Андріївні право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».        

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки у власність 

громадянину Мініну Павлу Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд  

 

       Відповідно до пункту 34 частини 1  статей 26, статті 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126, 

Земельного кодексу України», рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Мініна Павла Івановича, 

зареєстрованої за адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ-02.01) за адресою: вул. Гоголя,39, 

с.Оленинське, площею 0,2500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Мініну Павлу 

Івановичу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ-

02.01) розташованої за адресою: с.Оленинське, вул. Гоголя,39, Охтирського 

району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 

5920355500:04:001:0122. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Мініну Павлу Івановичу 

земельну ділянку площею – 0,2500га, кадастровий номер - 

5920355500:04:001:0122 для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташовану 

за адресою: с.Оленинське, вул. Гоголя,39, на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

    3. Громадянину Мініну Павлу Івановичу право власності на земельну 

ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».        

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Петренко Ольги Петрівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5704 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України,Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Петренко Ольги Петрівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петренко 

Ольги Петрівни наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва( 01.01) за адресою: Чупахівська селищна рада, Охтирського 

району, Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,4050 га 

(угіддя – пасовища), кадастровий номер 5920385400:01:001:5704 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Громадянці Петренко Ользі Петрівні здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Петренко Ольги Петрівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5703 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України,Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Петренко Ольги Петрівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петренко 

Ольги Петрівни наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва( 01.01) за адресою: Чупахівська селищна рада, Охтирського 

району, Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,4156 га 

(угіддя – сіножаті), кадастровий номер 5920385400:01:001:5703 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Громадянці Петренко Ользі Петрівні здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Петренко Ольги Петрівни для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за адресою: Чупахівська селищна 

рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером: 

5920385400:01:001:5702 

 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 81, 186  

Земельного кодексу України,Закону України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

розглянувши заяву громадянки Петренко Ольги Петрівни про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Петренко 

Ольги Петрівни наданої для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва( 01.01) за адресою: Чупахівська селищна рада, Охтирського 

району, Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 2,3482 га 

(угіддя – рілля), кадастровий номер 5920385400:01:001:5702 власнику 

земельної частки (паю) відповідно до технічної документації із землеустрою.  

3. Громадянці Петренко Ользі Петрівні здійснити відповідні дії, щодо 

реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про припинення права користування  

громадян земельними ділянками на  

території Чупахівської селищної ради 

 Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 142 Земельного 

кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяви громадян 

(додаються) про добровільну відмову від  земельних ділянок, які надані їм в 

користування (під огород) загальною площею  1,8200 га ріллі, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Припинити право користування земельними ділянками наданими для 

ведення ОПГ ( під огороди) на території Чупахівської селищної ради : 

в смт. Чупахівка : 

1)  Безкоровайний Микола Дмитрович 0,39 га ( провулок Садовий); 

2)  Шапарь Світлана Сергіївна 0,36 га (провулок Садовий); 

3) Садовнича Ірина Василівна 0,22 га (провулок Садовий). 

 в с. Оленинське : 

4) Безкоровайний Микола Дмитрович 0,85 га ( за вул. Прогонна) 

       2. Земельні ділянки загальною площею 1,8200 га зарахувати до земель 

запасу комунальної власності. 

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність громадянину - учаснику АТО  Орлу 

Євгенію 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 Орла Євгенія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), Охтирського району 

Сумської області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, розташовану на території  Чупахівської селищної 

ради, орієнтовною площею 1,3340 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Орлу Євгенію Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) площею 

1,3340 га,  кадастровий номер 5920386300:01:003:0059, розташовану за 

межами населених пунктів на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

        Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Кужель Тетяні Миколаївні 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 Кужель Тетяни Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8400 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Кужель 

Тетяні Миколаївні, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієтовною площею 0,8400 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, в 

межах смт Чупахівка, Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Мартишку Олександру 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 Мартишка Олександра Михайловича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 

0,5000га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Мартишку 

Олександру Михайловичу, який зареєстрований за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 0,5000 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, розташовану в межах смт Чупахівка, 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Дубко Михайлу 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 Дубко Михайла Михайловича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0000 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Дубко 

Михайлу Михайловичу, який зареєстрований за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:001:5545, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Голосову Івану Григоровичу 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 Голосова Івана Григоровича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, в межах с. Олешня,  

орієнтовною площею 1,5000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Голосову Івану Григоровичу, зареєстрованому за 

адресою: (конфіденційна інформація) , на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Олешня, Охтирського району Сумської області. 

 

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Кубрак Євгенію Олександровичу 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 Кубрак Євгенія Олександровича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, в межах смт 

Чупахівка, орієнтовною площею 1,3000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Кубрак Євгенію Олександровичу, зареєстрованому 

за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 

1,3000 га, розташовану в межах смт Чупахівка, Охтирського району Сумської 

області. 

 

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста  сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Лисоконь Ірині Миколаївні 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 Лисоконь Ірини Миколаївни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 га, 

в межах с. Оленинське, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність гр. Лисоконь 

Ірини Миколаївни, яка зареєстрована за адресою: (конфіденційна інформація), 

на земельну ділянку орієнтовною площею 1,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення, 

розташовану  в межах с. Оленинське на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

3. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                 Шоста сесія 

                                                       Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Сугаку Олегу Володимировичу для 

ведення індивідуального садівництва  

 

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 Сугака Олега Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення індивідуального садівництва, в межах смт Чупахівка 

пров.Садовий, орієнтовною площею 0,1200 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Сугаку Олегу Володимировичу, зареєстрованому за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ 01.05) орієнтовною 

площею 0,1200 га, розташовану в межах смт Чупахівка пров.Садовий, 

Охтирського району Сумської області. 

 

2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Журавель Світлані Василівні 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  Журавель Світлані Василівні, зареєстрованої 

за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці  

Журавель Світлані Василівні, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0289, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Парфіловій Надії 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  Парфілової Надії Іванівни, зареєстрованої за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці  

Парфіловій Надії Іванівні, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0287, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Лапіну Віталію Ігоровичу 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  Лапіна Віталія Ігоровича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Лапіну Віталію Ігоровичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0284, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Тертичному Станіславу Ігнатовичу 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 Тертичного Станіслава Ігнатовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Тертичному Станіславу Ігнатовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0285, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Хижняку Антону Сергійовичу 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 Антона Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Хижняку Антону Сергійовичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0286, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Рудакову Миколі Івановичу 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 Рудакова Миколи Івановича, зареєстрованого 

за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Рудакову Миколі Івановичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0288, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Федусенку Олегу 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  Федусенка Олега Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Федусенку Олегу Володимировичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0290, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Іваху 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  Іваха Олександра Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,8414 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Іваху Олександру Миколайовичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 1,8414 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:003:0283, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Кизь Юрію Івановичу 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  Кизь Юрія Івановича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,7386 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Кизь Юрію Івановичу, зареєстрованому за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,7386 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920382000:01:002:5117, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Байстрюченко Ользі Миколаївні 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 Байстрюченко Ольги Миколаївни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 1,7386 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянці  

Байстрюченко Ользі Миколаївні, зареєстрованій за адресою: (конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,7386 га для ведення особистого 

селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920382000:01:002:5116, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр.  Ромасю Владиславу Анатолійовичу 

 

     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 господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Ромася Владислава Анатолійовича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу про надання 

дозволу на розробку 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, за 

межами села Розсохувате, за рахунок земель колективної власності бувшого 

КСП ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на приватизацію 

земельної ділянки за даним цільовим призначенням не використав,  селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Ромасю Владиславу Анатолійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку 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, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення бувшого КСП ім. Луначарського за 

межами с. Розсохувате Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ                                                                                                 



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр.  Манчуку Руслану Андрійовичу 

 

     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 господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Манчука Руслана Андрійовича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу про надання 

дозволу на розробку 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, за 

межами села Розсохувате, за рахунок земель колективної власності бувшого 

КСП ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на приватизацію 

земельної ділянки за даним цільовим призначенням не використав,  селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Манчуку Руслану Андрійовичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку 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, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення бувшого КСП ім. Луначарського за 

межами с. Розсохувате Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ                                                                                                 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Теребію Олександру Володимировичу 

 

     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 господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Теребія Олександра Володимировича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу про надання 

дозволу на розробку 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, за 

межами села П’яткине, за рахунок земель колективної власності бувшого КСП 

ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на приватизацію земельної 

ділянки за даним цільовим призначенням не використав,  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Теребію Олександру Володимировичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку 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, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення бувшого КСП ім. Луначарського за 

межами с. П’яткине Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ                                                                                                 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) у власність гр. Свириденку Анатолію Петровичу 

 

     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 господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Свириденка Анатолія Петровича, зареєстрованого за 

адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу про надання 

дозволу на розробку 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, за 

межами села П’яткине, за рахунок земель колективної власності бувшого КСП 

ім. Луначарського, враховуючи, що своє право на приватизацію земельної 

ділянки за даним цільовим призначенням не використав,  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл громадянину Свириденку Анатолію Петровичу, 

зареєстрованому за адресою: (конфіденційна інформація), на розробку 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, категорія земель – землі 

сільськогосподарського призначення бувшого КСП ім. Луначарського за 

межами с. П’яткине Охтирського району Сумської області. 

      

    2. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження сесії селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                             Олександр КУЖЕЛЬ                



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Галушко Ользі Вікторівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

    Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянки Галушко Ольги Вікторівни, про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 

0,3700 га, розташовану в межах с. Грінченкове на території Чупахівської 

селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянці Галушко Ользі Вікторівні, зареєстрованій за 

адресою: (конфіденційна інформація), на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,3700 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                

 

 

 

 

                                   



                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Барздову 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  Барздова Олександра Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0000 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Барздову Олександру Володимировичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:002:0020, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

                Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр.  Барздову Сергію 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  Барздова Сергія Володимировича, 

зареєстрованого за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства,  площею 2,0000 

га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність громадянину  

Барздову Сергію Володимировичу, зареєстрованому за адресою: 

(конфіденційна інформація), на земельну ділянку площею 2,0000 га для 

ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, кадастровий 

номер 5920355500:01:002:0014, розташовану за межами населених пунктів на 

території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

                                                     Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви Полятикіної Марини Олександрівни щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

   Відповідно статей 12, 58, 59, 60,61,116, 118, 123, 125 Земельного кодексу 

України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 

статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Полятикіної Марини 

Олександрівни, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),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. Відмовити громадянці Полятикіній Марині Олександрівні, в наданні 

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 в 

зв’язку з тим, що графічні матеріали земельної ділянки не відповідають 

вимогам: а саме не має чіткого визначення земельної ділянки. На місцевості 

вказаній на поданих графічних матеріалах знаходиться русло річки Ташань та 

заболочені території, що не підлягають передачі у приватну власність. 

  

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви Полятикіна Сергія Олександровича щодо надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

   Відповідно статей 12, 58, 59, 60,61,116, 118, 125 Земельного кодексу 

України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 

статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Полятикіна Сергія 

Олександровича, зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),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. Відмовити громадянину Полятикіну Сергію Олександровичу, в наданні 

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 в 

зв’язку з тим, що графічні матеріали земельної ділянки не відповідають 

вимогам: а саме не має чіткого визначення земельної ділянки. На місцевості 

вказаній на поданих графічних матеріалах знаходиться русло річки Ташань та 

заболочені території, що не підлягають передачі у приватну власність. 

  

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про розгляд заяви Кравчук Євгенії Павлівни щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

 

   Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянки Кравчук Євгенії Павлівни, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, на території  Чупахівської 

селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити громадянці Кравчук Євгенії Павлівні, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства,  орієнтовною площею 

0,4900 га, розташовану на території  Чупахівської селищної ради кадастровий 

номер земельної ділянки 5920382800:01:001:1516 в зв’язку з тим, що земельна 

ділянка розташована за межами населених пунктів та на даний час передана 

Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області у приватну 

власність.  

         Земельна ділянка площею 0,6399 га розташована в межах с. Буро – 

Рубанівка була вже передана Кравчук Євгенії Павлівні у приватну власність 

рішенням сімнадцятої сесії шостого скликання Довжицької сільської ради від 

29.12.2011 року. 

       

  

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви Бєліка Олександра Володимировича щодо 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( 

відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства  

 

   Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, статті 50 

Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального господарства, 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Бєліка Олександра Володимировича, про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення особистого 

селянського господарства, на території  Чупахівської селищної ради, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити громадянину  Бєліку Олександру Володимировичу, в 

затвердженні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення 

особистого селянського господарства ( 01.03), площею 2,0000 га, розташовану 

на території  Чупахівської селищної ради кадастровий номер земельної 

ділянки 5920386300:01:001:5614 в зв’язку з тим, що земельна ділянка 

розташована за межами населених пунктів та на даний час не передана 

Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області у комунальну  

власність Чупахівської селищної ради.  

    2. Відмова не позбавляє замовника проекту землеустрою права повторного 

звернення щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) 

після передачі Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області у 

комунальну  власність Чупахівської селищної ради відповідної земельної 

ділянки.  

 

        

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

 

Про розгляд заяви Галети Наталії Іванівні щодо надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд  

 

   Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»,  

пункту 34 частини 1 статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» та рішення постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Галети Наталії Іванівни, 

зареєстрованої за адресою: (конфіденційна інформація),про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд,  орієнтовною площею 0,2500 га, 

розташовану за адресою: с. Нове, вул. Кощеєва, б.14, на території  

Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити громадянці Галеті Наталії Іванівні, в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд,  орієнтовною площею 0,2500 га, розташовану за адресою: 

(конфіденційна інформація), на території  Чупахівської селищної ради, в 

зв’язку з тим, що графічні матеріали земельної ділянки не відповідають 

вимогам: а саме ділянка вказана на іншу адресу с. Нове, вул. Кощеєва, б.12, 

яка приватизована іншими громадянами, земельна ділянка не була відчуджена 

та не передавалась у комунальну власність. Відповідно до чинного 

законодавства дозволи на виготовлення документації із землеустрою  щодо 

відведення земельної ділянки під  будівництво і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд надаються лише при умові 

наявності Генерального Плану населеного пункту, Генеральний план с.Нове 

не виготовлявся. 

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

               Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про розгляд заяви селянського (фермерського) господарства «Барздова»  

про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення 

права постійного користування земельними ділянками 

 

   Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про 

землеустрій», Закону України « Про фермерське господарство», Закону 

України « Про оренду державного та комунального майна», пункту 34 частини 

1 статті 26, статей 34, 59 Закону України « Про місцеве самоврядування в 

Україні» та рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово - 

комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, розглянувши заяву селянського (фермерського) 

господарства « Барздова», зареєстрованої за адресою: вул. Юрія Бережного 

б.29, кв.1 смт Чупахівка про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою для оформлення права постійного користування земельними 

ділянками, розташованих на території  Чупахівської селищної ради, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Відмовити селянському ( фермерському) господарству « Барздова», 

в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою для оформлення права 

постійного користування земельними ділянками, розташовану на території  

Чупахівської селищної ради в зв’язку з тим, що відповідно до статті 92 

Земельного Кодексу України права постійного користування земельною 

ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: 

      а) підприємства, установи та організації, що належать до державної та 

комунальної власності; 

      б) громадські організації осіб з інвалідністю України, їх підприємства 

(об'єднання), установи та організації; 

       в) релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у 

встановленому законом порядку, виключно для будівництва і обслуговування 

культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності; 

      г) публічне акціонерне товариство залізничного транспорту загального 

користування; 

      ґ) заклади освіти незалежно від форми власності; 

         д) співвласники багатоквартирного будинку для обслуговування такого 

будинку та забезпечення задоволення житлових, соціальних і побутових 



потреб власників (співвласників) та наймачів (орендарів) квартир та 

нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку; 

       е) оператор газотранспортної системи та оператор системи передачі. 

  Селянське ( фермерське) господарство « Барздова» не відноситься до жодної 

з вказаних законодавством категорій що унеможливлює надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою для оформлення права постійного 

користування. 

 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду АТ « Сумиобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії, розташованої в межах смт 

Чупахівка, Охтирського району, Сумської області  

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій», та рекомендації постійної комісії 

з питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву АТ 

«Сумиобленерго», код ЄДРПОУ 23293513, зареєстрованого за адресою: вул. 

Івана Сірка,7, м. Суми, Сумської області, про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду АТ 

«Сумиобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії, орієнтованою площею 0,0120 га, розташованої в межах смт Чупахівка, 

Охтирського району, Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл АТ «Сумиобленерго», код ЄДРПОУ 23293513, 

зареєстрованого за адресою: вул. Івана Сірка,7, м. Суми, Сумської області на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд, об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 

14.02), орієнтованою площею 0,0120 га, розташованої в межах смт Чупахівка, 

Охтирського району, Сумської області.      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення 32 сесії 7 скликання від 22.10.2020 « Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для іншого сільськогосподарського призначення 

розташованої за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54а, Охтирського 

району, Сумської області»  

 

            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», на 

виконання вимог Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 

11.02.2021 № 40-ДК/0004/КВ/06/01/-21, рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Внести зміни до рішення 32 сесії 7 скликання від 22.10.2020 « Про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для іншого сільськогосподарського призначення розташованої за 

адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54а, Охтирського району, Сумської 

області» а саме: виправити технічну помилку в п.1 слово «у власність»  

замінити « в оренду» та викласти в новій редакції: 

        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 0,5000 га, із земель запасу Чупахівської 

селищної ради розташовану за адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54а, 

Охтирського району, Сумської області. Решту рішення залишити без змін.     

 

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

                   Шоста сесія 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                         смт  Чупахівка  

Про звернення  адміністрації Чупахівської 

 загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

 

        Керуючись  ст 32, 38  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  заслухавши інформацію секретаря Чупахівської селищної ради 

Миколи Маслюка про звернення  адміністрації Чупахівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка 

про звернення  адміністрації Чупахівської загальноосвітньої школи І – 

ІІІ ступенів взяти до уваги. 

2. Заборонити  рух транспорту та пішоходів  територією навчального 

закладу . 

3. Адміністрації Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів вирішити питання щодо 

встановлення огорожі  території навчального закладу та  воріт . 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

    Восьме  скликання 

                 Шоста сесія 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                         смт  Чупахівка 

 

Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради  

до народного депутата України Миколи Задорожнього,   

голови Сумської обласної ради Віктора Федорченка 

 

        Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  заслухавши інформацію секретаря 

Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка  про звернення  депутатів  

Чупахівської селищної ради до народного депутата України Миколи 

Задорожнього, голови Сумської обласної ради Віктора 

Федорченка,Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Схвалити текст звернень  депутатів  Чупахівської  селищної ради до 

народного депутата України Миколи Задорожнього, голови Сумської обласної 

ради Віктора Федорченка (Додаток) 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                       

тел./факс (05446) 90-2-87          E-mail: chupah_sr@ukr.net                          Код ЄДПРОУ 04390202  

24.02.2021  №294/02-15                           

                                                                         Народному депутату України 

                                                                         Миколі ЗАДОРОЖНЬОМУ 

Голові Сумської обласної ради  

                                                                 Віктору ФЕДОРЧЕНКУ 

               Завершення процесу децентралізації та об’єднання громад дало 

можливість органам місцевої влади більше уваги приділяти створенню 

сприятливих умов для задоволення соціально - економічних  та культурних 

потреб населення. Виконання цих завдань потребує значних фінансових 

ресурсів, які забезпечуються максимальним наповненням місцевого бюджету. 

        Серйозною перешкодою для вирішення даного питання є функціонування 

на території громади підприємств і установ, які володіють монопольним 

правом використання природних ресурсів місцевого значення.  

        На території Чупахівської селищної ради одним з таких підприємств є  

ДП «Охтирський агролісгосп», землі якого на території  громади складають   

144  га.  У 2020 році за користування 1 га земель дане підприємство сплатило в 

бюджет селищної ради   306  грн. податку, а  від сільгоспвиробників за 

користування аналогічною площею угідь надійшло  2141  грн.  

        У результаті господарської діяльності даного підприємства серйозно 

порушено природний баланс лісових земель, відбувається неконтрольоване 

заліснення земель сільськогосподарського призначення та пасовищ, 

засмічення лісосмуг відходами виробничої діяльності. Окрім того, відсутня 

системна робота по відновленню лісового фонду. Основною метою діяльності 

підприємств – монополістів є отримання прибутку будь – якою ціною.  

       Таким чином, передача даних земель в комунальну власність громади 

дасть можливість по – господарськи використовувати природні ресурси 

місцевого значення, зберегти лісовий фонд . 

         Просимо Вашого сприяння у вирішенні питання передачі земель 

лісогосподарського призначення, розпорядником яких є ДП «Охтирський 

агролісгосп», у комунальну власність Чупахівської селищної ради. 

З повагою, 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ     

mailto:chupah_sr@ukr.net


 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Восьме  скликання 

              Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

24.02.2021                                                                                       смт  Чупахівка  

Про розгляд Клопотання з питань дотримання вимог земельного 

законодавства від 11.02.2021 № 40-ДК/0004/КВ/06/01/-21   

 

            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій», розглянувши клопотання 

Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області від 11.02.2021 № 40-

ДК/0004/КВ/06/01/-21, рекомендацій постійної комісії з питань будівництва, 

житлово - комунального господарства транспорту, зв’язку, підприємництва та 

земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА: 

    

      1.  Клопотання Управління з контролю за використанням та охороною 

земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 

11.02.2021 № 40-ДК/0004/КВ/06/01/-21, щодо результату планової перевірки 

Чупахівської селищної ради прийняти до відома. 

       2. Відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, 

земельних відносин та екології  із відділом організаційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 

вивчити вимоги ( пропозиції) Управління з контролю за використанням та 

охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Сумській області 

щодо усунення порушень вимог чинного земельного законодавства. 

Підготувати проекти рішень та пропозиції щодо усунення порушень на 

наступну чергову сьому сесію восьмого скликання Чупахівської селищної 

ради. 

 

 

Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ 

 


	- №89 від 24.12.2020 року «Про затвердження Програми«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік», що додається;
	До складу громади входить 23 населених пункт. Чупахівська  територіальна громада межує з містами Охтиркою та Лебедином, має вдале географічне розташування: через територію селищної ради проходить дорога державного значення Рижівка – Білопілля - Жовтне...
	Програма «Соціальний автобус» спрямована на вирішення актуальної проблеми розвитку мережі громадського транспорту в сільській місцевості.        Кінцевими бенефіціарами від реалізації Програми стануть різні категорії населення: особи працездатного вік...
	Також залишається відкритим питання пільгового проїзду окремих категорій громадян, фінансування якого потребує коштів з бюджету Чупахівської селищної територіальної громади. Тому на даний час є очевидною необхідність розвитку саме соціального громадсь...
	Основними характеристиками Програми є комплексність, кількісна визначеність цілей, збалансованість ресурсів, необхідних для її реалізації.
	- поліпшення транспортної доступності громадян до центру громади;
	- забезпечення доступності вартості послуг з перевезення пасажирів автотранспортом та забезпечення безкоштовного проїзду пільгової категорії населення, а саме:
	Реалізація даної Програми дозволить:
	1) створити у сільській місцевості належні умови транспортного сполучення між населеними пунктами;
	2) забезпечити доступність вартості послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний проїзд пільгової категорії населення;
	3) забезпечити  рівний  доступ жителів громади до соціальних стандартів, які є складовою частиною забезпечення    реалізації     прав   громадян   на   отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та інших необхідних потреб шляхом вивче...
	4) забезпечити  100 % виконання власних повноважень в частині автобусного сполучення між населеними пунктами громади;
	Успішне впровадження Програми зменшить негативні процеси у соціальній сфері громади, допоможе досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення.
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