
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять перша сесія 

 РІШЕННЯ 

    23.09.2020                                                                         смт Чупахівка 

 

Про Бюджетний регламент 

Чупахівської селищної ради 

 

Відповідно до статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів 

України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту 

проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», з метою 

упорядкування процесів формування та використання фінансових ресурсів 

для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Чупахівською 

селищною радою впродовж бюджетного періоду, чіткої координації 

учасників бюджетного процесу, Чупахівська селищна  рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Бюджетний регламент Чупахівської селищної ради 

(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 31 сесії 7 скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 23.09.2020 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

І. Загальна частина  

Загальні положення 

1. «Бюджетний регламент Чупахівської селищної ради» (надалі – 

Бюджетний регламент) встановлює порядок складання, розгляду, 

затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету 

Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади для 

забезпечення завдань і функцій, що здійснюються радою, її виконавчими 

органами і підрозділами впродовж бюджетного періоду, а також 

регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного 

процесу. 

2. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції 

України, Бюджетного кодексу України (далі - Кодекс), законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», Наказу 

Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 та інших нормативно-

правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.  

3. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється 

рішенням Чупахівської селищної ради. 

4. Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється з 

використанням веб – сайту громади, де передбачено ведення розділу 

«Бюджет»  та наступних підрозділів (перелік не вичерпний): 

Прогноз місцевого бюджету  

Інструкції з підготовки бюджетних запитів  

Бюджетні запити  

Рішення про місцевий бюджет 

Паспорти бюджетних програм  

Рішення про внесення змін до  бюджету 

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

Звіти головних розпорядників коштів  

Оцінка ефективності бюджетних програм  

Перелік  розпорядників бюджетних коштів  

Посилання на кабінети розпорядників коштів на порталі Є - дата  

Програма соціально – економічного розвитку  

Місцеві програми  

Інформація про виконання бюджету  

5. Рішення про бюджет, квартальні та річний звіт про його виконання  

публікуються у газеті, визначеній місцевою радою у терміни, встановлені 

Кодексом. 



 

 

6. Бюджетний регламент врегульовує організаційно-процедурні 

питання при: 

- складанні та розгляді прогнозу бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади і прийнятті рішення щодо нього; 

- складанні проекту бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади; 

- розгляді проекту та прийнятті рішення про бюджет Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади; 

- виконанні бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, включаючи внесення змін до рішення 

Чупахівської селищної ради про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади; 

- підготовці та розгляді звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади і прийнятті рішення щодо 

нього. 

 

ІІ. Складання прогнозу бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади  

1. Фінансовий відділ Чупахівської селищної ради (далі – фінансовий 

орган/голова ради) щороку спільно з головними розпорядниками, 

розпорядниками коштів складає прогноз бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади (далі – прогноз бюджету) з 

урахуванням вимог статті 751 Кодексу, Бюджетної декларації та 

організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету і 

типової форми прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством 

фінансів України. 

2. Фінансовий орган/голова ради: 

 визначає основні організаційні засади процесу підготовки 

пропозицій до прогнозу бюджету; 

 на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і 

соціального розвитку України та основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку відповідної території на 

середньостроковий період та аналізу виконання місцевого бюджету у 

попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів 

місцевого бюджету; 

 визначає обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення 

кредитів до місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків 

місцевого бюджету і надання кредитів з місцевого бюджету на 

середньостроковий період; 

 розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних 

розпорядників, розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки 

пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні 

показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого 



бюджету на середньостроковий період. Інструкції з підготовки пропозицій до 

прогнозу місцевого бюджету можуть запроваджувати додаткові фінансові 

обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватися всі 

розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу 

місцевого бюджету; 

 здійснює аналіз поданих головними розпорядниками, розпорядниками 

бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність 

доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та 

надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій. На основі 

такого аналізу приймає рішення про включення пропозицій головних 

розпорядників бюджетних коштів до прогнозу місцевого бюджету. 

3. Фінансовий орган/голова ради до 15 серпня року, що передує 

плановому, подає до виконавчого комітету Чупахівської селищної ради 

прогноз бюджету. 

4. Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради не пізніше 1 

вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз 

бюджету, який набуває статус офіційного документа та оформлюється 

рішенням виконавчого органу ради і у п’ятиденний строк подає його разом 

із фінансово-економічним обґрунтуванням до Чупахівської селищної ради 

для розгляду. 

5. Прогноз бюджету містить: 

 основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

території громади, враховані під час розроблення прогнозу бюджету; 

 загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, 

повернення кредитів до місцевого бюджету, загальні граничні показники 

видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

 показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з 

розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

 показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за 

основними джерелами фінансування місцевого бюджету (з розподілом на 

загальний та спеціальний фонди); 

 граничні показники видатків місцевого бюджету та надання 

кредитів з місцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів 

(з розподілом на загальний та спеціальний фонди); 

 обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, 

визначені в межах загальних граничних показників видатків місцевого 

бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; 

 інші показники і положення, необхідні для складання проекту 

рішення про місцевий бюджет. 

6. План заходів щодо організації роботи зі складання прогнозу 

місцевого бюджету затверджується виконавчим комітетом Чупахівської 

селищної сільської ради до 15 травня та містить заходи з підготовки 



матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо 

координації бюджетного процесу. 

7. Рада розглядає прогноз бюджету в наступному порядку: 

Чупахівська селищна рада розглядає на пленарному засіданні питання 

щодо прогнозу бюджету. З доповіддю виступає керівник фінансового 

управління, або у разі, якщо такий фінансовий орган не створено, за 

дорученням голови, відповідальна за формування та реалізацію бюджетної 

політики посадова особа та голова постійної комісії з питань бюджету. 

На такому пленарному засіданні можуть бути заслухані головні 

розпорядники, розпорядники коштів бюджету щодо цілей державної 

політики у відповідній сфері діяльності, та показників їх досягнення у 

середньостроковому періоді, передбачених у прогнозі  бюджету. 

8. Розгляд Прогнозу місцевого бюджету  фіксується у Протоколі 

пленарного засідання ради. 

 

ІІІ. Складання проекту бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади  

1. Фінансовий орган/голова ради відповідає за складання проекту -- 

бюджету, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного 

планування на відповідній території. 

2. Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ради до 1 вересня 

року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо 

підготовки проекту бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади, у яких визначає терміни подання матеріалів, 

необхідних для формування проекту бюджету і відповідальних за їх 

підготовку та врегульовує інші питання з координації учасників 

бюджетного процесу під час складання проекту бюджету. 

3. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету: 

3.1. доведені Міністерством фінансів України особливості складання 

розрахунків до проекту бюджету на наступний бюджетний період; 

3.2. затверджені Міністерством фінансів України типові форми 

бюджетних запитів; 

3.3. доведені Міністерством фінансів України розрахунки 

прогнозованих обсягів міжбюджетних трансфертів, методика їх 

визначення, організаційно-методологічні вимоги та інші показники щодо 

складання проекту бюджету; 

3.4. доведені Міністерством фінансів України показники 

міжбюджетних відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів 

для відповідних бюджетів), прийняті у другому читанні проекту закону 

про Державний бюджет України, текстові статті, а також організаційно-

методологічні вимоги щодо складання проекту бюджету; 

3.5. матеріали, надані управліннями і відділами виконавчих органів 

ради; 

3.6. бюджетні запити головних розпорядників коштів; 



3.7. депутатські запити, запитання, звернення та відповіді на них, 

пов’язані з фінансуванням програм соціально-економічного та культурного 

розвитку, інших цільових програм, а також із складанням бюджету; 

3.8. результати громадських слухань та обговорень програми 

соціально-економічного розвитку та проекту бюджету; 

3.9. результати зустрічей громад з депутатами Чупахівської селищної 

ради та посадовими особами Чупахівської селищної ради; 

3.10. результати опитування громадської думки (через усні інтерв’ю, 

«гарячі» телефонні лінії), здійснюваних як органами самоврядування і їх 

представниками, так і іншими особами; 

3.11. звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, 

органів самоорганізації населення; 

3.12. заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного 

процесу до проекту бюджету; 

3.13. граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до 

бюджету і соціально-економічного розвитку села (селища); 

3.14. попередній прогноз доходів і витрат бюджету на плановий рік; 

3.15. Результати голосування за Бюджетом участі. 

4. З метою залучення громадськості до процесу формування бюджету, 

головними розпорядниками коштів у період з 1 серпня по 1 вересня 

проводяться консультаційні зустрічі з жителями громади, за участю 

старост відповідних округів,  на яких здійснюється збір пропозицій  щодо 

формування бюджету. 

5. Головні розпорядники вивчають подані пропозиції та приймають 

рішення щодо включення їх до бюджетного запиту.  

6. Проект рішення про бюджет формується у відповідності до типової 

форми рішення, затвердженої Міністерством фінансів України, та 

оприлюднюється на офіційному сайті Чупахівської селищної ради не 

пізніше ніж за 20 робочих днів до його розгляду на сесії Чупахівської 

селищної ради після схвалення виконавчим комітетом Чупахівської 

селищної ради. Разом з проектом рішення до Чупахівської селищної ради 

подаються документи, передбачені статтею 76 Кодексу та 

оприлюднюються на сайті Чупахівської селищної ради. 

7. Не пізніше як за 15 робочих днів до розгляду проекту рішення на 

сесії Чупахівської селищної ради, проводяться Громадські слухання 

проекту бюджету. Фінансовий орган/голова ради забезпечує розміщення 

на офіційному сайті повідомлення про проведення Громадських слухань, 

їх дату та місце проведення. Одночасно на офіційному сайті у розділі 

«Бюджет» розміщується інформація про проект бюджету у зручній для 

громадян формі. 

За підсумками Громадських слухань виноситься резолюція про 

схвалення проекту рішення у запропонованій редакції чи з врахуванням 

наданих пропозицій. 



8. Розгляд  проекту рішення про бюджет Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади здійснюється у відповідності до 

Регламенту Чупахівської селищної ради. 

9. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою 

України не прийнято закон про Державний бюджет України, Чупахівської 

селищної рада при затвердженні бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних 

трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України 

на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до 

Верховної Ради України. 

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про 

Державний бюджет України Чупахівської селищної рада приводить обсяги 

міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний 

бюджет України. 

 

ІV. Організація виконання місцевого бюджету   

та внесення змін до бюджету  

1. Виконавчі органи Чупахівської селищної ради, або голова 

Чупахівської селищної (якщо відповідні виконавчі органи не створені 

згідно із законом) забезпечує виконання бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади.  

2. Фінансовий орган/голова здійснює загальну організацію та 

управління виконанням бюджету, координує діяльність учасників 

бюджетного процесу з питань виконання бюджету. 

3. Бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником 

фінансового органу/головою. До затвердження розпису бюджету 

керівником фінансового органу/головою затверджується тимчасовий 

розпис бюджету на відповідний період. 

4. Керівник фінансового органу/голова протягом бюджетного періоду 

забезпечує відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним 

призначенням. 

5. Фінансовий орган/голова за участю органів, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, у процесі виконання бюджету за 

доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. 

6. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет 

ухвалюється Чупахівською селищною радою на підставі офіційного 

висновку місцевого фінансового органу/голови про перевиконання чи 

недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку 

коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень 

бюджетних установ) бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

7. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету 

визнається за підсумками першого кварталу та наступних звітних періодів 

з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків 

місцевого фінансового органу/голови за умови перевищення доходів 



загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних 

трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний 

період, не менше ніж на 5 відсотків. З метою оцінки реального стану 

виконання доходів до кінця бюджетного періоду, фінансовий орган/голова 

одночасно з висновком про факт перевиконання дохідної частини подає 

інформацію про очікуване виконання загального фонду бюджету за 

бюджетний рік. У разі наявності ризику невиконання загального фонду за 

підсумками року, зміни до бюджету не вносяться. 

8. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету визнається 

на підставі офіційного висновку фінансового органу/голови за підсумками 

квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду 

бюджету, врахованих у розписі бюджету на відповідний період, більше ніж 

на 15 відсотків. 

9. Рішення про внесення змін до рішення про бюджет можуть бути 

ухвалені Чупахівської селищної радою з урахуванням положень статті 52 

Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між 

головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного 

обґрунтування) та в інших випадках, передбачених Кодексом. 

10. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення 

про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади при 

формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади застосовуються норми статті 

79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний 

бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом 

- норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу 

України). 

11. План заходів щодо організації роботи з виконання бюджету 

затверджується виконавчим комітетом Чупахівської селищної ради до 10 

січня бюджетного року та містить заходи з підготовки матеріалів, 

відповідальних виконавців, терміни та інші питання щодо координації 

бюджетного процесу. 

 

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету. 

Доступність інформації про бюджет 

1. Звітність про виконання бюджету визначається відповідно до 

вимог, встановлених статтею 80 Кодексу.  

2. Територіальний орган Казначейства складає та подає фінансовому 

органу/відділу звітність про виконання місцевого бюджету за 

встановленими формами.  

3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, 

подають фінансовому органу/голові відповідні звіти, передбачені 

частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60  Кодексу.  

4. Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету 

подається фінансовим органом/головою Чупахівській селищній раді у 

двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print#n790


Перевірка річного звіту здійснюється комісією з питань бюджету, 

після чого Чупахівська селищна рада затверджує річний звіт про 

виконання бюджету або приймає рішення взяти до відома відповідний звіт 

про виконання бюджету. Інформація про виконання бюджету підлягає 

обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що настає за звітним 

роком у газеті, визначеній сільською, селищною радою. 

5. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне 

представлення інформації про виконання бюджетних програм, досягнення 

цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування 

та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних 

коштів  у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період та 

публікують оголошення у газеті визначеній Чупахівською селищною 

радою (чи на сайті) про час та місце проведення публічного представлення 

такої інформації.  

6. Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом 

розміщення на своїх офіційних сайтах, або на офіційному веб сайті 

громади у розділі «Бюджет», підрозділ «Звіти головних розпорядників 

коштів» та тематичні розділи з додатковим посиланням у розділі 

«Новини»: 

- інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах 

бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що 

настає за звітним; 

- паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох 

робочих днів з дня затвердження таких документів; 

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний 

бюджетний період  протягом трьох робочих днів після подання річної 

бюджетної звітності; 

- звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за 

формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері економічного і 

соціального розвитку, один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

- результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний 

бюджетний період у двотижневий строк після подання річної бюджетної 

звітності. 

7. Фінансовий орган/голова здійснює публічне представлення 

інформації про виконання бюджету, відповідно до показників, бюджетні 

призначення щодо яких затверджені рішенням про бюджет. 

Публічне представлення інформації про виконання бюджетних 

програм, досягнення цілей державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник бюджетних коштів  у межах бюджетних програм за звітний 



бюджетний період головними розпорядниками коштів, а також публічне 

представлення інформації про  виконання бюджету здійснюється 

одночасно у формі Громадських слухань до 15 березня року, що настає за 

звітним.  

Про проведення Громадських слухань жителі громади мають бути 

повідомлені шляхом розміщення на офіційному веб сайті громади 

повідомлення про дату та час проведення Громадських слухань не пізніше 

як за 10 робочих днів до проведення, а також публікується разом з 

інформацією про виконання бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади. 

8. За результатами  публічного представлення інформації про 

виконання бюджетних програм та виконання бюджету, резолюція не 

виноситься.  

9. Інформація про бюджет, визначена статтею 28 Бюджетного кодексу 

України, оприлюднюється з додержанням вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» в частині оприлюднення публічної 

інформації у формі відкритих даних. 

10. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності 

про виконання бюджету затверджується виконавчим комітетом 

Чупахівської селищної ради до 10 січня бюджетного року та містить 

заходи з підготовки матеріалів, відповідальних виконавців, терміни та інші 

питання щодо координації бюджетного процесу.  

 

Секретар селищної ради                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять перша сесія 

 РІШЕННЯ 

    23.09.2020                                                                               смт Чупахівка 

 

Про прийняття освітньої субвенції з  

державного бюджету  

 

      На підставі   пункту 1 статті 97, пункту 1 статті 1032 Бюджетного 

кодексу України,  пункту 1 статті 62, пункту 6 статті 63 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», повідомлення Державної 

казначейської служби України №45 від 02.09.2020 року «Про зміни до 

річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду державного 

бюджету (міжбюджетні трансферти) на 2020 рік» селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 

103 500 грн. та направити на видатки по ТКВКБМС 0611020 «Надання 

загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому 

числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» на КЕКВ 

2111 «Заробітна плата» в сумі 83 500 грн., та на КЕКВ 2120 «Нарахування 

на оплату праці» 20 000  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 

Сьоме скликання 

Тридцять перша сесія 

 РІШЕННЯ 

23.09.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про повернення частини субвенції  з місцевого бюджету на  здійснення 

переданих видатків у  сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 

медичної субвенції 

 

На підставі рішення 31 сесії сьомого скликання Сумської обласної 

ради  від 26.06.2020 року «Про внесення змін до рішення Сумської 

обласної ради від 24.12.2020 «Про обласний бюджет Сумської області на 

2020 рік» , Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», селищна рада вирішила: 

 

1. Повернути частину субвенції з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 

субвенції до обласного бюджету в сумі 11 240,86 грн., на забезпечення 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/7-sklykannja/category/214-rishennja-35-sesiji-pershe-plenarne-zasidannja-26062020.html?download=8391%3A35-session-7-skl-1plenarne-11
https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/7-sklykannja/category/214-rishennja-35-sesiji-pershe-plenarne-zasidannja-26062020.html?download=8391%3A35-session-7-skl-1plenarne-11
https://sorada.gov.ua/dokumenty-oblrady/7-sklykannja/category/214-rishennja-35-sesiji-pershe-plenarne-zasidannja-26062020.html?download=8391%3A35-session-7-skl-1plenarne-11


 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 

Сьоме скликання 

Тридцять перша сесія 

 РІШЕННЯ 

23.09.2020                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.01.2020 року «Про виділення коштів з вільного 

залишку» 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,Чупахівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в пункт 1 та викласти його у новій редакції: 

Виділити з вільного залишку кошти з бюджету ОТГ по загальному 

фонду , який склався на 01.01.2020 року, кошти субвенції з державного 

бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку 

окремих територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в 

сумі 143 013,42 грн., та направити на видатки спеціального фонду бюджету 

розвитку по ТПКВКМБ 06117363 «Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в сумі            

1 320,29 грн. та КЕКВ «Реконструкція та реставрація інших об`єктів» в 

сумі 141 693,13 грн. 

2 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 

Сьоме скликання 

Тридцять перша сесія 

 РІШЕННЯ 

    23.09.2020                                                                             смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого  

скликання Чупахівської селищної ради від 24.12.2019 року «Про 

бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік» 

 

Відповідно до частини 5 пункту 1 статті 91, статті 22 Бюджетного 

Кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26, частиною 1 пункту 

«а» підпункту 4 статті 28, статті 65 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі клопотання відділу освіти, молоді 

та спорту Чупахівської селищної ради,  Чупахівської селищної ради, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТКВКБМС 0115061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів 

фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення 

фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 5 000 грн., з КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 1 500 грн.  

З ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 10 000 

грн., з КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних 

послуг» в сумі  10 000 грн. 

З ТКВКБМС 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» з 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 46 000 грн., з 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі  34 500 

грн., 

З ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 26 500 грн., з 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 17 000 

грн., 

З ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів» з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в 

сумі 24 400 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)»  сумі 5 000 грн. для 

фінансової підтримки КП «Добробут» Чупахівської селищної ради згідно 

затвердженої Програми фінансової підтримки КП «Добробут» 

Чупахівської селищної ради на 2020 рік. та програми «Сільський автобус» 

на території Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки. 

2. 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 77 000 грн., на 

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 18 000 грн., на КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 7 500 грн., на 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3 000 грн., 

ТКВКБМС 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

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

2111 «Заробітна плата» в сумі 21 400 грн., на КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 22 000 грн.,на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 4 400 грн. на КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» в сумі 1 100 грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі  10 000 грн. 

ТКВКБМС 0114030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 5 500 грн., 

З ТКВКБМС 0611150 «Методичне забезпечення діяльності закладів 

освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 104 205,60 грн., з КЕКВ 

2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 32 344,17 грн., з КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 24 400 грн., з КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5 080 грн., з КЕКВ 2250 

«Видатки на відрядження» в сумі 2 300 грн. 

 Направити на: 

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами 

(відділеннями, групами))» на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім 

комунальних)» в сумі 13 000 грн., з КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар» в сумі 12 000 грн. 

ТКВКБМС 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» 

на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 82 832,35 грн., на КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 33 117,42 грн., на КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 20 000 грн., на 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 5 080 грн., на 

КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» в сумі 2 300 грн. 

3 Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

Селищний голова                         Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

                                                                                                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Тридцять перша сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

23.09.2020             смт Чупахівка 

 

Про виділення коштів                                                                                                   

на проведення культурно-масового 

заходу «День Чупахівської громади»  

на території Чупахівської селищної ради 

 

 

       Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши начальника відділу 

культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач  про 

затвердження коштів на проведення культурно-масового заходу «День 

Чупахівської громади» на території Чупахівської селищної ради, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

1.Виділити кошти на   проведення культурно-масового заходу «День 

Чупахівської громади» на території Чупахівської селищної ради   (згідно з 

додатком) 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради виділити кошти на 

проведення культурно-масового заходу «День Чупахівської громади» на 

території Чупахівської селищної ради відповідно до «Програми  

економічного та соціального розвитку Чупахівської об′єднаної 

територіальної громади на 2020 рік та наступні 2020-2021 програмні роки»  

 

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

планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

23.09.2020                                                                            смт  Чупахівка 

 

Про звернення до Охтирської районної ради 

щодо безоплатної передачі зі спільної  

власності Довжицької, Олешнянської сільських                                                             

рад та Охтирської районної ради   бюджетних                                                          

установ, майна, закріпленого за ними,та 

 фінансування відповідно до кінця бюджетного 

 2020 року у комунальну власність                                                                                                

Чупахівської селищної ради 

 

 Відповідно до ст. 88, 89 Бюджетного кодексу України, керуючись                             

ст.3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Закону України «Про добровільне об’єднання 

громад», з метою впровадження  нових підходів щодо організації роботи 

закладів освіти, охорони здоров’я, культури  та їх фінансового 

забезпечення, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

заслухавши інформацію голови Чупахівської селищної ради Олександра 

Кужеля, Чупахівська селищна рада вирішила: 

  

1.Звернутися до Охтирської районної ради з клопотанням щодо 

безоплатної передачі до 11 листопада 2020 року зі спільної  власності 

Довжицької, Олешнянської сільських рад та Охтирської районної ради   

бюджетних установ, майна, закріпленого за ними, та фінансування 

відповідно до кінця бюджетного 2020 року у комунальну власність 

Чупахівської селищної ради. 

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

питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку 

та інвестицій. 

 

 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                    смт Чупахівка 

 

Про прийняття у власність Чупахівської  

селищної ради осушувальної системи «Подол» 

 

 

         Відповідно до  пункту 51 частини першої  статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 11 

протоколу № 11 від 16.06.2020 позачергового засідання Державної комісії 

з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо 

передачі об’єктів водогосподарської інфраструктури осушувальних 

систем, які знаходяться на балансі водогосподарських організацій, у 

власність об’єднаним територіальним громадам або власникам 

меліорованих сільськогосподарських земель, на території яких вони 

розташовані, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської 

селищної ради № 9 від 31.08.2020 «Про прийняття у власність 

Чупахівської селищної ради осушувальної системи «Подол»,заслухавши 

інформацію голови селищної ради Олександра Кужеля,  Чупахівська 

селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. Прийняти у власність Чупахівської селищної ради осушувальну 

систему «Подол». 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

23.09.2020                    

                                                                                                 смт  Чупахівка 

Про затвердження офіційної символіки 

Чупахівської об’єднаної територіальної громади  

 

         Керуючись ст. 22 та п. 49 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,враховуючи важливе значення символіки у 

процесі національного відродження, з метою збереження історичної 

спадщини, реалізації права територіальної громади мати власну символіку, 

беручи до уваги методичні рекомендації з питань геральдики і 

прапорництва областей, районів, районів у містах та територіальних 

громад міст, селищ і сіл (територіальні та муніципальні символи), 

заслухавши інформацію заступника голови Чупахівської селищної ради 

Людмили Воробйової, враховуючи результати громадського 

обговорення,висновки та пропозиції постійної комісії з прав людини, 

правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони навколишнього 

середовища, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 1.Затвердити символіку Чупахівської селищної об’єднаної територіальної 

громади. 

1.1 Герб (додаток 1). 

1.2 Прапор (додаток 2). 

 2.Затвердити Положення про зміст, опис герба і прапора та порядок 

використання офіційної символіки Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади Охтирського  району Сумської області 

 області (додаток 3). 

 3.Контроль за відповідним використанням символіки Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади покласти на постійну комісію 

з прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 

навколишнього середовища. 

 

 

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



 

                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

     Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

23.09.2020                    

                                                                                                 смт  Чупахівка 

Про внесення змін до рішення 24 сесії  

сьомого скликання від 28.01.2020                           

«Про затвердження переліку 

адміністративних послуг, що                            

надаються в відділі «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської 

селищної ради 

         Керуючись  законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», Розпорядженням кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року №523 –р « Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» із змінами, Концепцією створення та 

розвитку Центру надання адміністративних послуг Чупахівської селищної 

ради на 2019-2020 роки, з метою покращення якості надання 

адміністративних послуг, заслухавши інформацію начальника відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

Лідії Кузьменко,  Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА :    

 1.Внести зміни до  рішення 24 сесії  сьомого скликання від 28.01.2020 

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в 

відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної 

ради (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 

Сьоме  скликання 

       Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про затвердження Положення про порядок продажу земельних 

ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, на території Чупахівської селищної ради 

   Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 

частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 

грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності», з метою 

збільшення надходжень до бюджету селищної ради від продажу земельних 

ділянок комунальної власності під нерухомим майном фізичних та 

юридичних осіб, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок продажу земельних ділянок 

комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на 

території Чупахівської селищної ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

Селищний голова      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      

Додаток 

                                                                                                 до рішення 31сесії 

7 скликання 

від 23.09.2020 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок продажу земельних ділянок комунальної власності,  

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території 

Чупахівської селищної ради 

 

1.Загальні положення 

    1)  Це Положення про порядок продажу земельних ділянок комунальної 

власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території 

Чупахівської селищної ради (далі – Положення) розроблено з метою 

удосконалення процедури набуття права власності на землю відповідно до 

Конституції України, Земельного кодексу України, Бюджетного кодексу 

України, Цивільного кодексу України, Законів України « Про місцеве 

самоврядування в Україні», « Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність», « Про оцінку земель», інших 

нормативно-правових актів з питань регулювання земельних відносин в 

Україні. 

      2)  Положення визначає організаційно-правові засади і порядок 

продажу земельних ділянок шляхом викупу за заявами (клопотаннями) 

зацікавлених осіб, які мають у власності об’єкти нерухомого майна, 

розташовані на земельних ділянках комунальної власності. 

     3) Об’єктами продажу є земельні ділянки несільськогосподарського 

призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що 

перебувають у власності громадян, фізичних осіб-підприємців та 

юридичних осіб. Норми цього положення поширюються на земельні 

ділянки, які розташовані в межах території населених пунктів Чупахівської 

селищної ради та можуть бути передані у власність згідно чинного 

законодавства України. 

4) Суб’єктами правовідносин з продажу земельних ділянок є: 

         Продавець – Чупахівська селищна рада в межах повноважень, 

визначених Земельним Кодексом України та Законом України « Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

         Покупці – громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, 

які є власниками об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельних 

ділянках комунальної власності Чупахівської селищної ради. 



        Уповноваженим органом Чупахівської селищної ради, який здійснює 

підготовку проєктів рішень селищної ради про продаж (відмову в продажу) 

земельних ділянок під власним майном, забезпечує укладення договорів 

про сплату авансового внеску, контролює сплату авансового внеску та 

надходження коштів від продажу земельних ділянок, здійснює замовлення 

експертної грошової оцінки після проведення конкурсного відбору 

виконавців з проведення експертної оцінки земель, є виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 

Цей порядок не поширюється на продаж земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти, які підлягають приватизації. 

2. Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності,                 

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на території 

Чупахівської селищної ради 

      1) Продаж земельних ділянок за заявами (клопотаннями) зацікавлених 

осіб полягає в передачі права власності на земельну ділянку покупцю за 

ціною, визначеною на підставі експертної грошової оцінки відповідно до 

порядку, встановленого діючим законодавством ( додаток 1). 

Експертна грошова оцінка передбачає визначення ринкової ( імовірної 

ціни продажу на ринку) вартості об’єкта оцінки ( земельної ділянки), за яку 

він може бути відчужений відповідно до умов договору. 

За результатами експертної грошової оцінки земельних ділянок 

визначається їх оцінна вартість, яка враховується під час встановлення 

ціни продажу земельної ділянки. 

Ціна продажу земельної ділянки може відрізнятися від експертної 

грошової оцінки. 

Громадяни, фізичні особи-підприємці та юридичні особи, зацікавлені у 

придбанні земельних ділянок у власність (під власним майном), подають 

заяву (клопотання) до селищної ради. 

   2) У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної 

ділянки, її цільове призначення, розміри та площа, а також згода на 

укладення договору про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

3) До заяви (клопотання) додаються: 

       а) документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у 

разі його наявності) та документи, що посвідчують право власності на 

нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці 

(нотаріально завірені копії); 

       б) копія установчих документів для юридичної особи, а для фізичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців – копія документа, що посвідчує особу; 

       в) Витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців (із зазначенням інформації про порушення справи про 

банкрутство та припинення його діяльності); 

       г) витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки. 



       4) Чупахівська селищна рада в місячний термін розглядає подані заяви 

(клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи про відмову 

в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови. 

 Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є: 

а) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо 

продажу такої земельної ділянки; 

б) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 

в) якщо відносно до суб’єкта підприємницької діяльності порушена 

справа про банкрутство або припинення його діяльності; 

г) заборона, встановлена Земельним кодексом України на передачу 

земельної ділянки у приватну власність; 

д) відмова від укладення договору про сплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

Рішення про відмову продажу земельної ділянки може бути оскаржене 

в суді. 

       5) Рішення Чупахівської селищної ради про надання дозволу на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки та укладення 

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 

ділянки. 

6) Кошти в рахунок авансового внеску в розмірі до 20 відсотків 

вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою 

оцінкою, спла-чуються громадянином, фізичною особою-підприємцем або 

юридичною осо-бою в 15- денний термін після укладання відповідного 

договору (додаток 2) 

       Авансові внески використовуються для фінансування робіт з 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Вартість 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки не може бути 

більшою, ніж авансовий внесок покупця такої ділянки. 

       7) Після сплати покупцем земельної ділянки авансового внеску 

уповноваженим органом проводиться конкурсний відбір суб’єкта 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель та здійснюється замовлення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки шляхом укладення 

відповідного договору в межах оплати авансового внеску. 

       8) Після виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної 

ділянки уповноважена особа готує проєкт рішення Чупахівської селищної 

ради про продаж земельної ділянки. 

       9) Проєкт рішення Чупахівської селищної ради про продаж земельної 

ділянки подається для розгляду та надання відповідних рекомендацій до 

постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин 

Чупахівської селищної ради. 



10) Постійна комісія Чупахівської селищної ради, після розгляду 

проєкту рішення надає відповідні рекомендації, на підставі яких 

зазначений проєкт рішення вноситься на розгляд сесії Чупахівської 

селищної ради. 

11) Рішення селищної ради про продаж земельної ділянки є підставою 

для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

12) Чупахівська селищна рада, в особі селищного голови, укладає з 

покупцем договір купівлі-продажу земельної ділянки, який підлягає 

нотаріальному посвідченню. Всі витрати за нотаріальне оформлення 

договору купівлі-продажу покладаються на Покупця. 

13) Ціна земельної ділянки визначається з урахуванням експертної 

грошової оцінки, що проводиться суб’єктами господарювання, які є 

суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до 

закону, на замовлення Чупахівської селищної ради. 

Ціна продажу визначається за домовленістю сторін. При цьому ціна 

продажу земельної ділянки не може бути меншою за експертну грошову 

оцінку. Експертна грошова оцінка земельної ділянки є стартовою для 

визначення ціни продажу земельної ділянки. 

Сума авансового внеску зараховується до ціни продажу земельної 

ділянки. У разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу 

земельної ділянки, сума авансового внеску не повертається. 

Повна сплата вартості земельної ділянки, визначеної рішенням сесії 

Чупахівської селищної ради як ціна продажу, повинна бути сплачена 

покупцем на рахунок селищної ради до укладання договору купівлі-

продажу та державної реєстрації права власності на земельну ділянку. 

Розрахунки за придбання земельної ділянки, за рішенням селищної 

ради, можуть здійснюватися з розстроченням платежу. 

Порядок здійснення розрахунків з розстроченням платежу за 

придбання земельної ділянки визначається Кабінетом Міністрів України. 

13) Кошти, отримані від продажу земельних ділянок на території 

Чупахівської селищної ради, зараховуються до місцевого бюджету у 

порядку, визначеному діючим законодавством. 

14)  Суб’єкт господарювання зобов’язаний здійснити повний 

розрахунок по орендній платі або по земельному податку, до дня 

державної реєстрації права власності на земельну ділянку. 

15) Додаткові умови та обмеження, встановлені селищною радою при 

продажу земельної ділянки, при зміні власника земельної ділянки 

переходять до нового власника. 

Недотримання додаткових умов та обмежень, передбачених в 

договорі купівлі-продажу земельної ділянки, власниками земельних 

ділянок може бути підставою для звернення селищної радою до суду з 

позовом про розірвання договору купівлі-продажу. 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 
 

 



                                                                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про затвердження Положення  

про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності 

  

        Керуючись статтею 10 Закону України « Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні », пунктом 6 статті 59, 

пунктом 5 статті 60 Закону України « Про місцеве самоврядування  в 

Україні», наказом Фонду державного майна від 31.12.2015р. № 2075 

«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності» (в  новій редакції відповідно до наказу Фонду державного 

майна від 16.01.2018р. № 47 « Про внесення змін до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»), з метою забезпечення 

прозорості в проведенні експертної оцінки комунального 

майна територіальної громади міста, створення конкурентного середовища 

для суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки майна та врегулювання 

порядку залучення суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 

господарювання на конкурсних засадах для проведення незалежної 

оцінки об’єктів комунальної власності Чупахівської селищної ради, що  

підлягають наданню в оренду та відчуженню враховуючи потенційну 

необхідність Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної для 

здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна. 

(Додається). 

2. Затвердити склад конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з 

відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної 

оцінки комунального майна Чупахівької селищної об’єднаної 

територіальної громади (додаток 2 до Положення). 

3. 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 31 сесії 

7 скликання 

від 23.09.2020 

  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна 

  

І. Загальні положення 

     1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно 

із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні». 

     Ця процедура застосовується виконавчим комітетом Чупахівської 

селищної ради та балансоутримувачами майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади Чупахівської селищної ради 

у разі, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша 

встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» вартості предмета державної 

закупівлі, у випадках необхідності проведення незалежної оцінки майна та 

здійснення конкурсного відбору (далі – конкурс) суб’єктів оціночної 

діяльності. 

    2. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з 

незалежної оцінки майна дорівнює або перевищує встановлену в абзаці 

першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель» вартість предмета державної закупівлі, матеріали 

такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів для 

здійснення державної закупівлі згідно із Законом України «Про здійснення 

державних закупівель». 

          У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

    документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – 

документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, 

подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу 

(копії договорів на виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-

передавання робіт з оцінки; оригінали або копії рекомендаційних листів 

замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду співпраці з питань 

оцінки об’єктів; оригінали або копії рецензій на звіти про оцінку подібних 

до об’єкта оцінки об’єктів, складені рецензентами, а також експертними 

радами саморегулівних організацій оцінювачів); 

     конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні 

документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з 
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оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна; 

     конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості 

робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а 

також строку їх виконання (у календарних днях), якщо він не був 

визначений в інформації про проведення конкурсу; 

    підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких 

зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які 

безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що 

підтверджують право на виконання таких робіт; 

    претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти 

участь у конкурсі та подав документи, передбачені умовами конкурсу та 

опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу; 

    робоча група з опрацювання документів претендента (далі – робоча 

група) – група фахівців, утворена для опрацювання підтвердних 

документів та виконання повноважень, визначених цим Положенням; 

    учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі. 

   3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією, 

утвореною Чупахівською селищною радою у складі 5-ти осіб. Зі складу  

членів  комісії  призначаються голова комісії та секретар комісії. 

   4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому 

повноважень: 

- скликає засідання комісії; 

- головує на засіданнях комісії; 

- приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, 

передбачених цим Положенням; 

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами 

комісії; 

- організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією; 

- бере участь у таємному голосуванні; 

- підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову 

таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності; 

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема 

за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими 

запитами. 

5. Секретар комісії: 

- очолює робочу групу з опрацювання документів претендентів та 

забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень; 

- забезпечує виконання доручень голови комісії; 

- готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії; 

- складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення 

переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

- готує інформаційне повідомлення про проведення конкурсу; 



- опрацьовує поданих претендентами підтвердних документів, документів 

щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; 

- готує для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір 

взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання 

підтвердних документів (далі – інформаційна довідка); 

- готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців 

конкурсу та для оприлюднення. 

6. В інформаційній довідці зазначається про: 

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 

передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 

напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 

об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу; 

- наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають 

у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються 

ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому 

суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде 

залучено до виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка 

належить до державної таємниці (за потреби); 

- перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із 

претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої 

кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами); 

- перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно-

правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою 

згодою, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними 

свідоцтвами (кваліфікаційними документами); 

- наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з 

претендентом або додатково залучаються ним, документів, що 

підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними 

організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу 

складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки 

майна, укладених з іншими замовниками; 

- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, 

за підсумками їх рецензування. 

До інформаційної довідки може включатись інформація стосовно рішень 

Екзаменаційної комісії, контролюючих та правоохоронних органів, інших 

державних установ щодо практичної діяльності претендента з оцінки 

майна або оцінювачів, що перебувають з ним у трудових відносинах. 

  

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу 

   1. З метою опублікування умов конкурсу конкурсна комісія готує 

інформацію про об’єкти оцінки, за встановленою додатком 1 до цього 

Положення формою. 

   2. Інформація про проведення конкурсу має містити: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0060-16#n154


- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- інформацію про об’єкт оцінки відповідно до додатка 1 до цього 

Положення; 

- кінцевий термін подання документів; 

- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); 

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що 

залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів 

оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання 

робіт з оцінки майна, а також подібного до оцінюваного майна); 

- інформацію про замовника робіт з оцінки; 

- відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні 

номери телефонів. 

Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її 

достовірність та відповідність вимогам законодавства. 

   3. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Громада 

ПЛЮС» за 7-10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та 

розміщується на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної ради в 

мережі Інтернет. Інформація про проведення конкурсу додатково може 

бути опублікована в інших засобах масової інформації. 

  4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті і складається із: 

- підтвердних документів; 

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 

пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 

календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 

проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 

будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 

оцінку майна (додаток 2). 

   5. Конкурсна документація подається до Чупахівської селищної ради за 

один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 

  

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу з метою надання 

послуг з оцінки майна 

   1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 

підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно 

до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження 

практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та 

спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. 

   2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено 

наявність: 
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- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у виконанні 

робіт з оцінки подібного майна; 

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами 

(кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом 

України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні». 

   3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 3); 

- копії документів, передбачених  пунктом 6 розділу І цього Положення (за 

наявності); 

- інформація про претендента (додаток 4). 

   4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, 

містить: 

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з 

оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх 

підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна 

претендента в Україні та інших країнах світу); 

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з 

претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у 

саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). 

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання 

робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. 

  

ІV. Порядок проведення конкурсу 

    1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох 

третин її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше 

двох учасників. 

        На засіданні комісії можуть бути присутніми представники 

претендентів, осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання 

робіт з оцінки, правоохоронних органів, засобів масової інформації, про 

що вони письмово повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови 

комісії не пізніше ніж за 1 робочий день до дати проведення засідання. 

    2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише 

одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку 

голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та 

призначає його дату. 

    3. На засіданні комісія: 

- аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну 

довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою; 

- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією 

щодо вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
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виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 

днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу; 

- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом 

обрахування балів за основними та додатковими критеріями; 

- проводить таємне голосування; 

- обирає переможця конкурсу. 

 

     4. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або 

подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні 

приймає рішення про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий 

таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається. 

    5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 

конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт 

відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. 

Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не 

розглядається. 

    6. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями 

розраховується кількість балів, набраних кожним учасником конкурсу, 

та визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість 

балів (додаток 5). 

  До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать: 

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до 

проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість 

об’єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із 

таким учасником конкурсу; 

- наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника 

конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з 

оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу; 

- наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про 

виконання робіт з оцінки, укладених між учасником конкурсу та 

Чупахівською селищною радою; 

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки. 

   7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними 

критеріями отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія 

застосовує додаткові критерії визначення переможця конкурсу (додаток 

6). 

До додаткових критеріїв визначення переможця належать: 

- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт оцінки; 

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до 

виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами 

саморегулівних організацій оцінювачів; 

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до 

виконання робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, 

передбачені пунктом 6 розділу І цього Положення. 
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    8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась 

однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії 

обирають переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував 

найменшу вартість робіт з оцінки. 

    9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими 

критеріями виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували 

однакову вартість робіт з оцінки, призначається таємне голосування. 

Секретар комісії роздає членам комісії бюлетені таємного голосування, в 

яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, по батькові учасників 

конкурсу, щодо яких проводиться таємне голосування (додаток 

7). Бюлетені таємного голосування не є іменними. Оформлені членами 

комісії бюлетені після завершення голосування надаються секретарю, який 

оприлюднює результати голосування. Переможцем визнається учасник 

конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів «за». 

    За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на 

засіданні комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, 

зазначене в його бюлетені таємного голосування. 

    10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в 

конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих 

осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У 

такому випадку для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень 

комісія може перервати засідання. 

     До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту 

підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, складеної відповідно до додатка 8, інформації про 

всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На 

час перерви у засіданні комісії комісія забезпечує зберігання конкурсної 

документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності. 

       За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, 

інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. Підсумкова 

таблиця визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності складається для кожного об’єкта оцінки окремо і підписується 

головою комісії та членами комісії, присутніми на засіданні. 

    11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол 

підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. 

Інформація про результати конкурсу 

    12. Після проведення конкурсу комісія письмово інформує переможців 

конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням 

ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки. 
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    13. Інформація про результати конкурсу (найменування/прізвище, 

ім’я, по батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва об’єкта оцінки, 

мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з оцінки) 

публікується в газеті «Громада ПЛЮС» та розміщується на офіційному 

веб-сайті Чупахівської селищної ради в мережі Інтернет. 

  

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                          

Додаток 2  

до рішення 

 

СКЛАД  

конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального 

майна Чупахівької селищної об’єднаної територіальної громади 

 

 

Голова комісії – Людмила ВОРОБЙОВА,  заступник селищного голови з                    

                             питань діяльності виконавчих органів 

 

Секретар комісії – Оксана Альохіна, виконуюча обов’язки начальника 

відділу економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, 

земельних відносин та екології 

 

Члени комісії: 

Лідія КУЗЬМЕНКО – начальник відділу « ЦНАП» 

Любов Арєхова – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та господарської діяльності 

Володимир НОВІЧІХІН – головний спеціаліст юристконсульт віддулу 

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

громадськістю та юридичного забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 

25, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши заяви громадян, 

селищна рада ВИРІШИЛА:   

 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 

комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської 

селищної ради розташовану за межами населених пунктів 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 31 сесії 

7 скликання  

                                                                                                від 23.09.2020 « 

Про поділ  

                                                                                                земельних  

ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначенн

я 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількість 

земельних 

ділянок, 

що 

утворює-

ться  

Площі 

земельних 

ділянок, 

що 

утворюють

ся 

1 5920355500:01:002:0083 7,2202 Землі 

запасу 

(16.00) 

4 
1 – 1,8050 

га; 

2 – 1,8050 

га; 

3 – 1,8050 

га; 

4 – 1,8052 

га 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

Тридцять перша сесія  

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

    Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 

25, 56 Закону України « Про землеустрій », статті 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 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 

Лантратівського 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 ч. 12 ст. 186 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 31 сесії 7 скликання від 23.09.2020 

« Про поділ земельних  ділянок» 

№ 

п/

п 

Кадастровий 

номер  

Земельної 

ділянки 

Загаль

на 

 площа 

земель

ної 

ділянк

и 

Цільове 

призначе

ння 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількіст

ь 

земельн

их 

ділянок, 

що утво-

рюється  

Площі земельних ділянок, 

що утворюються 

1 5920385400:01: 

001:5775 

0,9696 Землі 

запасу 

(16.00) 

2 1 – 0,5000 га; 

2 – 0,4696 га; 

 

2 5920385400:01: 

001:5777 

48,095 Землі 

запасу 

(16.00) 

73 1 – 0,6687 га; 2 – 0,5500 

га; 

3 – 0,75000 га; 4 – 0,5000 

га; 

5 – 0,5000 га; 6 – 2,0000 

га; 

7 - 1,2534 га; 8 – 0,3588 га; 

9 – 0,5000 га; 10 – 0,5000 

га; 

11 – 0,5000 га; 12 – 0,5000 

га; 

13 – 0,5000 га; 14 – 0,5500 

га; 

15 – 1,6322 га; 16 – 0,5000 

га; 

17 – 0,5000 га; 18 – 0,5000 

га; 

19 – 0,5000 га; 20 – 0,5000 

га; 

21 – 0,5000 га; 22 – 0,5000 

га; 

23 – 0,5000 га; 24 – 0,5000 

га; 

25 – 0,5000 га; 26 – 0,5900 

га; 

27 – 0,8000 га; 28 – 0,6500 

га; 

29– 1,2100 га; 30 – 0,5900 

га; 

31 – 0,0004 га; 32 – 1,1200 



га; 

33– 0,5300 га; 34 – 1,5200 

га; 

35 – 0,7200 га; 36 – 1,2700 

га; 

37 – 1,1500 га; 38 – 0,7000 

га; 

39 – 0,6000 га; 40 – 0,6000 

га; 

41 – 0,5500 га;42 – 0,4500 

га; 

43 – 0,9300 га; 44 – 0,5300 

га; 

45 – 0,7000 га; 46 – 1,8300 

га; 

47 – 0,7000 га; 48 – 0,4000 

га; 

49 – 0,6000 га; 50 – 0,8000 

га; 

51 – 0,3600 га; 52 – 0,5900 

га; 

53 – 0,4800 га; 54 – 0,4000 

га; 

55 – 0,6000 га; 56 – 

0,5500га; 

57 – 0,8100 га; 58 – 0,8591 

га; 

59 – 0,5591 га; 60 – 1,3782 

га; 

61 – 0,5000 га; 62 – 0,5000 

га; 

63 – 0,5000 га; 64 – 0,5000 

га; 

65 – 0,0000 га; 66 – 0,5000 

га; 

67 – 0,5000 га; 68 – 0,5000 

га; 

69 – 0,4999 га; 70 – 0,5000 

га; 

71 – 0,5000га; 72- 0,5000 

га; 

73 – 0,2025 га. 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



                                                                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

       Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 

25, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та рішенням постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, зв’язку, 

підприємництва та земельних відносин, врахувавши заяви громадян, заяви 

ПСП АФ « Піонер», 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 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 31 сесії 7 скликання 

від 23.09.2020 « Про поділ 

земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначен

ня 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількіст

ь 

земельни

х 

ділянок, 

що 

утворює

-ться  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920355500:01:001:548

9 

8,554 Землі 

запасу 

(16.00) 

4 
1 – 4,3774 га; 

2 – 1,7095 га; 

3 – 2,0000 га; 

4 – 0,4671 га. 

2 5920355500:01:001:549

8 

30.5147 Землі 

запасу 

(16.00) 

9 
1 – 2,0000 га; 

2 – 2,0000 га; 

3 – 2,0000 га; 

4 – 3,5000 га; 

5 – 0,0700 га; 

6 – 0,8000 га; 

7 – 0,0350 га; 

8 – 20,1337 

га 

3 592035500:01:001:5517 8,4534 Землі 

запасу 

(16.00) 

4 
1 – 2,2000 га; 

2 – 1,9250 га; 



3 – 1,9250 га; 

4 – 2,4034 га. 

4 592035500:01:001:5510 11,1623 Землі 

запасу 

(16.00) 

6 
1- 0,6000 га; 

2 – 0,1400 га; 

3 – 0,1100 га; 

4 – 0,0100 га; 

5 – 0,0600 га; 

6 – 10,2423 

га. 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про поділ земельних ділянок  

комунальної власності 

 

    Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 

25, 56 Закону України « Про землеустрій », статті 26 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», врахувавши 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 

Грінченківського старостату Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області без змін цільового призначення, згідно додатку до 

рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 

рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок подати на розгляд , погодження та затвердження 

чергової сесії, відповідно до ч. 12 ст. 186 Земельного кодексу України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення 31 сесії 7 скликання 

від 23.09.2020 « Про поділ 

земельних  ділянок» 

 

№ 

п/

п 

Кадастровий номер  

Земельної ділянки 

Загальна 

 площа 

земельн

ої 

ділянки 

Цільове 

призначен

ня 

земельної 

ділянки 

(код 

КВЦПЗ) 

Кількіст

ь 

земель-

них 

ділянок, 

що 

утво-

рюється  

Площі 

земельних 

ділянок, що 

утворюються 

1 5920382000:01:001:5138 10,4785 Землі 

запасу 

(16.00) 

6 1 – 1,7464 га; 

2 – 1,7464 га; 

3 - 1,7464 га; 

4 - 1,7465 га; 

5 - 1,7464 га; 

6 - 1,7464 га 

 

 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                    смт Чупахівка 

 Про надання дозволу громадянину  Білоцерківцю Анатолію 

Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 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», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина  Білоцерківця Анатолія Андрійовича, зареєстрованого 

за адресою:(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

0,8500 га в межах села Оленинське, Охтирського району, Сумської області, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

         

      1.  Надати дозвіл громадянину Білоцерківцю Анатолію Андрійовичу, 

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 0,8500 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Оленинське Охтирського району Сумської області. 

      

     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



 

                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

     Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Демиденко 

Валентині Василівні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Демиденко Валентини Василівни, 

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 1,5400 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Демиденко Валентині Василівні, зареєстрованій 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 1,5400 га, із 

земель запасу (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі угіддя - рілля) кадастровий номер 

5920355500:01:002:0089 розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

      Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Кубарь Лідії 

Михайлівні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Кубарь Лідії Михайлівни, 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 

0,7700 га, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Кубарь Лідії Михайлівни, зареєстрованій 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 0,7700 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0091 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

      Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Довгопол Ользі 

Андріївні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Довгопол Ольги Андріївни, 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 

0,7700 га, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Довгопол Ользі Андріївні, зареєстрованій 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 0,7700 

га, із земель запасу (категорія земель: землі сільськогосподарського 

призначення, в тому числі угіддя - рілля) кадастровий номер 

5920355500:01:002:0087 розташовану за межами населених пунктів 

на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



 

                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

      Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Макусі Вірі 

Михайлівні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки  Макухи Віри Михайлівни, 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 

0,7700 га, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Макусі Вірі Михайлівні, зареєстрованій 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 0,7700 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0086 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

      Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянці Ведяшовій 

Євдокії Іванівні  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянки Ведяшової Євдокії Іванівни, 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 

0,7700 га, розташовану за межами населених пунктів на території 

Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ведяшовій Євдокії Іванівні, зареєстрованій 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 0,7700 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0085 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

      Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Шульзі Юрію 

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 транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Шульги Юрія Анатолійовича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5400 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Шульзі Юрію Анатолійовичу, 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 1,5400 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0092 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Каманіну 

Валерію Івановичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Каманіна Валерія Івановича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5400 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Каманіну Валерію Івановичу, 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 1,5400 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0084 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



 

                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Журавлю 

Олександру Миколайовичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Журавля 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, 

орієнтовною площею 1,5400 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Журавлю Олександру Миколайовичу, 

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 1,5400 га, із земель запасу (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя - рілля) кадастровий номер 5920355500:01:002:0093 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



 

                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Джишкаріані 

Олексію Омаровичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Джишкаріані Олексія Омаровича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,7700 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Джишкаріані Олексію Омаровичу, 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 0,7700 га, із земель запасу (категорія земель: землі 

сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя - рілля) 

кадастровий номер 5920355500:01:002:0090 розташовану за межами 

населених пунктів на території  Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

 

                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність громадянину Семегуку 

Володимиру Миколайовичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Семегука Володимира Миколайовича, 

зареєстрованого за адресою:(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,5400 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Семегуку Володимиру Миколайовичу, 

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 1,5400 га, із земель запасу (категорія 

земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі 

угіддя - рілля) кадастровий номер 5920355500:01:002:0088 

розташовану за межами населених пунктів на території  Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області. 

 

    2. Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

                                                                  

 



                                                                                                                              

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

  Про надання дозволу на  розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) у власність громадянину Гончару Володимиру 

Сергійовичу  

 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»  статей 12, 116, 118, 125  

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово – 

комунального транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 

розглянувши заяву громадянина Гончара Володимира  Сергійовича, 

зареєстрованого за адресою :(конфіденційна інформація), про надання 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

у власність для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 1,6500 га, розташовану за межами населених пунктів 

на території Чупахівської селищної ради селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Гончару  Володимиру Сергійовичу, зареєстрованому 

за адресою:(конфіденційна інформація), на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність, кадастровий номер 

5920355500:01:001:5388, площею 1,6500 га для ведення особистого 

селянського господарства розташовану за межами населених пунктів на 

території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

    2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

                                                   Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                      смт Чупахівка 

Про надання згоди Головному 

управлінню Держгеокадастру 

у Сумській області щодо відведення 

земельної ділянки у власність  

 

    Відповідно до статей 12, 116, 118, 122 Земельного Кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 

територіальних громад», розглянувши лист Головного управління 

Держгеокадастру за   № 373/101-20 від 07.08.2020р «Про надання позиції»,  

селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 

області на надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність Заїкіної Анастасії Іванівні, 

зареєстрованій за адресою:(конфіденційна інформація), для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0 га за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 

2. Врахувати що земельна ділянка ( вказані графічні матеріали бажаного 

місця розташування земельної ділянки) співпадають з графічними 

матеріалами розташування земельної ділянки, на яку надано дозвіл на 

розробку проекту землеустрою, виготовлений проект та підписаний в 

селищній раді громадянину Ланчаку Юрію Миколайовичу- учаснику 

бойових дій на території дружніх держав ( Афганістану), інваліду 

війни.   

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 



                                                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

                                                   Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

    Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Тертичному Сергію Володимировичу (2/3) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 81, 118, 

121,126  Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Тертичного Сергія Володимировича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд                      

( присадибна ділянка) площею 0,1213 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. 

Тертичному Сергію Володимировичу (2/3) для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 

присадибна ділянка) за адресою: пров. Шкільний, 30, смт Чупахівка 

Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 

5920355500:02:002:5200. 

    2. Передати у приватну власність громадянину Тертичному Сергію 

Володимировичу земельну ділянку площею 0,1213 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 5920355500:02:002:5200 із 

земель житлової та громадської забудови розташовану за адресою: пров. 

Шкільний, 30, смт Чупахівка Охтирського району Сумської області. 

      3.  Громадянину Тертичному 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 

Сьоме  скликання 

                                                   Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

     Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) гр. Поддячої Катерини Костянтинівни наданої для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (02.01) 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 81, 118, 

121,126  Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Поддячої Катерини Костянтинівни, зареєстрованої за адресою: 

(конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і  обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд ( 02.01) площею 0,2500 га, 

селищна рада ВИРІШИЛА: 

    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Поддячої 

Катерини Костянтинівни наданої для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 02.01) за адресою: 

с.Оленинське, вул. Хліборобська, б.28, Охтирського району Сумської 

області, кадастровий номер 5920355500:04:001:0111. 

    2. Передати у приватну власність громадянці Поддячій Катерині 

Костянтинівні земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і  

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), кадастровий номер 5920355500: 04:001:0111 із 

земель житлової та громадської забудови розташовану за адресою: 

с.Оленинське, вул. Хліборобська, б.28, Охтирського району Сумської 

області. 

      3.  Громадянці Поддячій Катерині Костянтинівні право власності на  

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

  

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

                                                                   



 

                                                                                                                     

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                     смт  Чупахівка  

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Степанова Сергія Сергійовича для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118,  

125,126 Земельного кодексу України та рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Степанова Сергія 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 1,7000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити громадянину проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність гр. Степанову Сергію Сергійовичу  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 

5920355500:03:001:0001.  

     2.     Передати у приватну власність громадянину Степанову Сергію 

Сергійовичу зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

земельну ділянку площею – 1,7000 га для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами), кадастровий номер 5920355500:03:001:0001 

розташовану в межах с. Коновалик Охтирського району, Сумської області. 

    3.   Громадянину Степанову Сергію Сергійовичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                     смт  Чупахівка  

Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Буряку Григорію Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118,  

125,126 Земельного кодексу України та рішення постійної комісії з питань 

будівництва, житлово - комунального транспорту, зв’язку, підприємництва 

та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Буряка Григорія 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність гр. Буряк Григорію Івановичу  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 5920355500:03:001:0002.  

     2.     Передати у приватну власність громадянину Буряку Григорію 

Івановичу, зареєстрованому за адресою:(конфіденційна інформація), 

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

господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 

угіддя – землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими 

будівлями і дворами), кадастровий номер 5920355500:03:001:0002 

розташовану в межах с. Коновалик Охтирського району, Сумської області. 

    3.   Громадянину Буряку Григорію Івановичу право власності на 

земельну ділянку оформити відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



                                                                                                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

  Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

   Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                     смт  Чупахівка  

Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Рижкову Олександру 

Григоровичу для ведення особистого селянського господарства  

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118,  125, 

Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 

та рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Рижкова Олександра Григоровича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 

0,8500 га, селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл громадянину Рижкову Олександру 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 0,8500 га із земель запасу, розташовану в межах с. 

Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району, 

Сумської області. 

 

      2.    Розроблений  проект подати на затвердження сесії селищної ради. 

 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

      Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                    смт Чупахівка  

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної  ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920382000:01:001:5132 

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

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

Земельного кодексу України, Закону 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 

5920382000:01:001:5132). 

         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 

земельної ділянки (кадастровий номер 5920382000:01:001:5132), яка 

перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель , які не надані у власність 

або користування громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 

16.00) за межами населених пунктів на території Чупахівської селищної 

ради Охтирського району Сумської області. 

          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, 

які сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 

5920382000:01:001:5170;5920382000:01:001:5171;  5920382000:01:001:5172; 

5920382000:01:001:5173 відповідно до Закону України « Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».  

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 



 

 

                                                                                                                  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

                                                             Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                     смт Чупахівка 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

 

        Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 

частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 

грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 

земельної ділянки державної та комунальної власності», розглянувши 

заяву ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги Миколаївни  щодо 

викупу земельної ділянки несільськогосподарського призначення, 

розташованої під власним нерухомим майном, розташованим за адресою: 

смт Чупахівка, провулок Молодіжний, будинок № 6,  селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги 

Миколаївни  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0,4405 га (кадастровий 

номер 5920355500:02:001:3028), за адресою: провул. Молодіжний, будинок 

№6, смт Чупахівка Охтирського району Сумської області, наданої для 

комерційного використання (здійснення торгівельної діяльності) під 

об’єктами нерухомого майна, що перебуває у власності ПСП АФ « 

Піонер», згідно Договору купівлі – продажу нежитлового приміщення 

хлібокомбінату від 13.07.2015 р., зареєстрованого в реєстрі за № 3709. 

         2. Доручити секретарю селищної ради Маслюку Миколі 

Миколайовичу укласти ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги 

Миколаївни, договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

земельної ділянки. 

    Встановити розмір авансового внеску в сумі 291416  грн. 97 коп. 

(двісті дев’яносто одна тисячя чотириста шістнадцять грн.97 коп.), що 



складає 20%  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

складає 1457084 грн.87 коп (один мільйон чотириста п’ятдесят сім тисяч 

вісімдесят чотири гривні 87 коп.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 

пункті 1 цього рішення, подати на затвердження сесії Чупахівської 

селищної ради. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  

комісію  з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                      смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Маслюку Миколі 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, 

статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 26, частини 1, статті 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Маслюка Миколи 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 1,9107 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність  Маслюку 

Миколі Миколайовичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,9107 га для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:002:0019 за межами 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                      смт  Чупахівка 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність гр. Ольховику Олексію 

Олеговичу для ведення особистого селянського господарства  

 

Відповідно статей 12, 116, 118, 125 Земельного кодексу України, 

статті 50 Закону України «Про землеустрій», статей 26, частини 1, статті 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення 

постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 

транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 

заяву громадянина Ольховика Олексія Олеговича, зареєстрованого за 

адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства,  площею 1,5124 га, селищна 

рада ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати дозвіл на   розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у приватну власність Ольховику 

Олексію Олеговичу, який зареєстрований за адресою:(конфіденційна 

інформація), на земельну ділянку площею 1,5124 га для ведення 

особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03)  із земель 

сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5920355500:01:002:0013 за межами 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 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                     смт  Чупахівка  

Про внесення змін до договору оренди ПП « Борсад» 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, 

Закону України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, 

розглянувши заяву ПП « Борсад», щодо внесення змін до договору оренди 

укладеного в 2009 році, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. В зв’язку зі зміною орендодавця, зміною керівництва ПП « Борсад», 

внести зміни до договору оренди від 10.06.2009 зареєстрованого за 

№040961500929 від 22.06.2009 а саме: 

1) « Орендодавець Охтирська районна державна адміністрація в особі 

голови райдержадміністрації Шарая Ігоря Станіславовича змінити на 

Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області в особі 

секретаря селищної ради Миколи Маслюка, та орендар приватне 

підприємство « Борсад» в особі директора Ольги Кужель. 

 2) Пункт 8. Договір укладено на 25 років змінити на договір укладено на 

49 років. 

 3) Пункт 9. Орендна плата вноситься Орендарем виключно в грошовій 

формі в розмірі 28442,72 ( двадцять вісім тисяч чотириста сорок дві гривні 

сімдесят дві копійки) грн. в рік. Передача продукції та надання послуг в 

рахунок  орендної плати не допускається. Викласти в новій редакції 

відповідно до чинного законодавства: Орендна плата вноситься Орендарем 

у грошовій формі та в розмірі 70811,45 грн. (сімдесят тисяч вісімсот 

одинадцять гривень сорок п’ять копійок) на рік за повний рік користування 

земельною ділянкою, що становить 5% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки» 

2. Надати дозвіл секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти 

додаткову угоду з ПП « Борсад» з урахуванням відповідних змін. 

(Додаткова угода додається) 

3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного 

законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань будівництва, житлово – комунального транспорту, 

зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

     Селищний голова      Олександр КУЖЕЛЬ 



                                                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

        Тридцять перша  сесія 

Р І Ш Е Н Н Я   

23.09.2020                                                                                     смт  Чупахівка  

Про внесення змін до договору оренди ПП « Борсад» 

 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, 

Закону України «Про землеустрій», Податкового кодексу України, 

розглянувши заяву ПП « Борсад», щодо внесення змін до договору оренди 

укладеного в 2009 році, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

1. В зв’язку зі зміною орендодавця, зміною керівництва ПП « Борсад», 

внести зміни до договору оренди від 10.06.2009 зареєстрованого за 

№040961500930 від 22.06.2009 а саме: 

1)« Орендодавець Охтирська районна державна адміністрація в особі 

голови райдержадміністрації Шарая Ігоря Станіславовича змінити на 

Чупахівська селищна рада Охтирського району Сумської області в особі 

секретаря селищної ради Миколи Маслюка, та орендар приватне 

підприємство « Борсад» в особі директора Ольги Кужель. 

2)  Пункт 8. Договір укладено на 25 років змінити на договір укладено на 

49 років. 

 3) Пункт 9. Орендна плата вноситься Орендарем виключно в грошовій 

формі в розмірі 28442,72 ( двадцять вісім тисяч чотириста сорок дві гривні 

сімдесят дві копійки) грн. в рік. Передача продукції та надання послуг в 

рахунок  орендної плати не допускається. Викласти в новій редакції 

відповідно до чинного законодавства: Орендна плата вноситься Орендарем 

у грошовій формі та в розмірі 10182,85 грн. (десять тисяч сто вісімдесят 

дві гривні вісімдесят п’ять копійок) на рік за повний рік користування 

земельною ділянкою, що становить 5% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки» 

2. Надати дозвіл секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти 

додаткову угоду з ПП « Борсад» з урахуванням відповідних 

змін.(Додаткова угода додається) 

3. Додаткову угоду зареєструвати відповідно до чинного 

законодавства. 

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 

 


