
                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 09

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                                   від  16.09.2021

                           рішення з № 77 по  №  98



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Е Р Е Л І К
питань винесених на розгляд засідання виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради від  16.09.2021 року 

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про  внесення  змін  до  рішення  п’ятої  сесії  восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року 
«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади
на 2021 рік»

77

2 Про Програму організації місцевої автоматизованої системи
централізованого оповіщення

78

3 Про  укладання  угод  щодо  утримання  комунальних
рятувально – водолазних служб та виконання рятувально –
водолазних робіт

79

4 Про  стан  підготовки  закладів   бюджетної  сфери  та
комунальних  підприємств  селищної  ради  до  роботи  в
осінньо-зимовий період 2021-2022 років

80

5 Про затвердження плану  роботи виконавчого  комітету  на
IV квартал 2021 року

81

6 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 
знаходиться в селі П’яткине, вул. Охтирська, Охтирського 
району Сумської області

82

7  Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  1),  який  знаходиться  в  с.
Лантратівка, вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області

83

8 Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  2),  який  знаходиться  в  с.
Лантратівка,   вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області

84

9 Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  3),  який  знаходиться  в  с.
Лантратівка,  вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області

85

10 Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому 86



приміщенню  (зерноскладу)  ,  який  знаходиться  в  с.
Лантратівка,   вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області

11 Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню
(корівнику), який знаходиться в с. Новопостроєне, 
вул. Горького,  Охтирського району Сумської області         

87

12 Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню (свинарнику),  який  знаходиться  в
с.  Новопостроєне,  вул.  Горького,   Охтирського  району
Сумської області         

88

13 Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська,
1 ( квартира № 1) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

89

14 Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська,
1 ( квартира № 2) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

90

15 Про переведення частини житлового будинку квартирного 
типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. 
Воздвиженська 24 ( квартира № 1) у житловий будинок 
садибного типу  
та зміну адреси

91

16 Про переведення частини житлового будинку квартирного 
типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул.Воздвиженська
24 ( квартира № 2) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

92

17 Про переведення квартири ,  що розташована в                         
с. Новопостроєне,  вул. Шкільна, 17  у житловий будинок за 
тією ж адресою

     93

18 Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0303

    94

19 Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0307

    95

20 Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0312

   96

21 Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0319

   97



22 Про  проведення  культурно-масових  заходів  у  жовтні  2021
року на території  Чупахівської селищної ради

   98



                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 09                                                                                                   від 16.09.2021

Селищний голова                                        Олександр Кужель
Секретар селищної ради                             Микола Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської
                                                                     селищної ради

Світлана Макарова -                                 директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ  
                                                                    ступенів

Яна Сев'ян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ   
                                                                      І-ІІІ ступенів – ДНЗ

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»  

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик

Микола Жерновий -                                   директор ПСП «Ташань»

Ольга Биковець -                                         виконавчий директор ПСП АФ 
                                                                      «Піонер»

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр
                                                                     первинної медико – санітарної
                                                                     допомоги» Чупахівської
                                                                     селищної ради     
 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка

                                                                       
Олександра Хоменко -                               учитель Чупахівської ЗОШ  



                                                                      І-ІІІ   ступенів 
Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ

                  «Піонер»

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/77.  С Л У Х А Л И:  Про внесення змін до рішення п’ятої  сесії  восьмого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»
ДОПОВІДАЄ: Тетяна Невдачина -   головний спеціаліст фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 77 приймається.

2/78.  С  Л  У  Х  А  Л  И: Про  Програму  організації  місцевої  автоматизованої
системи централізованого оповіщення
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк –   начальник відділу житлово – комунального 
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради..
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 78 приймається.
 
3/79.С  Л  У  Х  А  Л  И: Про  укладання  угод  щодо  утримання  комунальних
рятувально – водолазних служб та виконання рятувально – водолазних робіт
ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк –   начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 79 приймається. 

4/80. СЛУХАЛИ: Про стан підготовки закладів  бюджетної сфери та 
комунальних підприємств селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 
2021-2022 років 
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк –   начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 80 приймається

5/81.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету   на
IV квартал 2021 року



ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 81 приймається

6/82.СЛУХАЛИ: Про присвоєння  поштової  адреси  житловому будинку  ,  що
знаходиться  в  селі  П’яткине,  вул.  Охтирська,  Охтирського  району  Сумської
області
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 82 приймається.

7/83.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  1),  який  знаходиться  в  с.  Лантратівка,
вул. Таврічанська,  Охтирського району Сумської області
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 83 приймається.

8/84.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  2),  який  знаходиться  в  с.  Лантратівка,    вул.
Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 84 приймається.

9/85.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (корівнику  №  3),  який  знаходиться  в  с.  Лантратівка,   вул.
Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 85 приймається.

10/86.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню  (зерноскладу)  ,  який  знаходиться  в  с.  Лантратівка,    вул.
Таврічанська,  Охтирського району Сумської області
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 86 приймається.

11/87.СЛУХАЛИ: Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню
(корівнику), який знаходиться в с. Новопостроєне, вул. Горького,  Охтирського
району Сумської області         
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 87 приймається.

12/88.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловому
приміщенню (свинарнику), який знаходиться  с. Новопостроєне, вул. Горького,
Охтирського району Сумської області         
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 88 приймається.



13/ 89. СЛУХАЛИ:  Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська, 1 ( квартира № 1) 
у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 89 приймається.

14/ 90. СЛУХАЛИ:  Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська, 1 ( квартира № 2) 
у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 90 приймається.

 15/ 91. СЛУХАЛИ:  Про переведення частини житлового будинку квартирного 
типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул.Воздвиженська 24 ( квартира № 1)
у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 91 приймається.

16/ 92. СЛУХАЛИ:  Про переведення частини житлового будинку квартирного 
типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул.Воздвиженська 24 ( квартира № 2)
у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 92 приймається.

17/ 93. СЛУХАЛИ:  Про переведення квартири ,  що розташована в с. 
Новопостроєне,  вул. Шкільна, 17  у житловий будинок за тією ж адресою
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 93 приймається.

18/ 94. СЛУХАЛИ:   Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0303
 ДОПОВІДАЄ:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 94 приймається.

19/ 95. СЛУХАЛИ:   Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0307
ДОПОВІДАЄ:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 95 приймається.



20/ 96. СЛУХАЛИ:   Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0312
ДОПОВІДАЄ:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 96 приймається.

21/ 97. СЛУХАЛИ:   Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці 
кадастровий номер:5920355500:01:003:0319
ДОПОВІДАЄ:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 97 приймається.

22/ 98. СЛУХАЛИ:   Про проведення культурно-масових заходів у жовтні 2021
року на території  Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:  Віра  Калач  –  начальник  відділу  культури   та  туризму
Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 98 приймається.

         

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 77

16.09.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення п’ятої 
сесії восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради від 28.12.2020 року 
«Про бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись ст. 22, ст. 89 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а»     ст.
28  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  враховуючи
виробничу  необхідність,  клопотання  Чупахівської  селищної  ради,  Відділу
культури  та  туризму  Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  загального  фонду  з
ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків  культури,
клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2240  «Оплата
послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання
та інвентар» в сумі 6 000,00 грн.

Відділу  культури  та  туризму  Чупахівської  селищної  ради  внести
відповідні  зміни  до  Програми  розвитку  культури  Чупахівської  селищної
територіальної громади на ІІ півріччя 2021 року

2.  Перерозподілити  раніше  заплановані  видатки  загального  фонду  з
ТКВКБМС 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на видатки спеціального фонду
по ТКВКБМС 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3110
«Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування»  в  сумі
409 962,00 грн.

3.  Рішення  «Про  внесення  змін  до  рішення  п'ятої  сесії  восьмого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет
Чупахівської  селищної  територіальної  громади на 2021 рік»  в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Cелищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 78

16.09.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про Програму організації
місцевої автоматизованої
системи централізованого
оповіщення  Чупахівської
селищної ради на 2022-2023 рр.

Керуючись  ст..43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  відповідно  до  Кодексу  цивільного  захисту  України,  постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  27.09.2017  р.  №  733  «Про  затвердження
Положення  про  організацію  оповіщення  про  загрозу  виникнення  або
виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  зв’язку  у  сфері  цивільного  захисту,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 року № 488-р «Про
затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції розвитку та технічної
модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або
виникнення  надзвичайних  ситуацій»,  протоколу  №  10  від  10.09.2021року
чергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  П.  IV  пп.4.4.,  виконавчий  комітет
В И Р І Ш И В: 

1.Схвалити   «Програму  організації  місцевої  автоматизованої  системи
централізованого  оповіщення  Чупахівської  селищної  ради  на
2022-2023 роки».
2.Проект  рішення  «Про  затвердження Програми  організації  місцевої
автоматизованої системи централізованого оповіщення Чупахівської селищної
ради на 2022-2023 роки» подати на розгляд чергової сесії селищної ради.
 3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 79

16.09.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про  укладання  угод  щодо
утримання  комунальних
рятувально-водолазних  служб
та  виконання  рятувально-
водолазних робіт

Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  та  взявши до  уваги  протокольне рішення № 3  від  18.02.2021  року
чергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  пунктом  3.3  стосовно  укладання  угод  та
утримання комунальних рятувально-водолазних служб , виконавчий комітет 

В И Р І Ш И В: 

1. Взяти до уваги інформацію начальника відділу житлово – комунального
господарства  та  благоустрою  Світлани  Хижняк  щодо  утримання
комунальних  рятувально-водолазних  служб  та  виконання  рятувально-
водолазних робіт.

2. Рекомендувати розглянути на черговій сесії Чупахівської селищної ради
питання  про  можливість  виділення  коштів  в  бюджеті  Чупахівської
селищної  ради  на  2022  рік  на   утримання  комунальних  рятувально-
водолазних служб та виконання рятувально-водолазних робіт

Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 80

16.09.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про стан підготовки закладів
бюджетної  сфери  та
комунальних  підприємств  до
роботи в осінньо-зимовий
період 2021-2022 рр.

       Заслухавши інформацію начальника віділу житлово-комунального 
господарства та благоустрою Хижняк С., стосовно стану підготовки  
комунального підприємства та об'єктів соціальної сфери Чупахівської селищної
ради до опалювального сезону 2021-2022 років та керуючись статтями 28, 29,30
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
В И Р І Ш И В: 

3. Інформацію  начальника  віділу  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою Хижняк С. про стан підготовки  комунального підприємства
та  об'єктів  соціальної  сфери  Чупахівської  селищної  ради  до
опалювального сезону 2021-2022 років прийняти до відома.

4. Керівникам  закладів  забезпечити  подальше  виконання  запланованих
заходів.

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 81

Про затвердження плану
роботи виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради
на IV квартал  2021 року

           Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради 
Миколи Маслюка про затвердження плану роботи виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради на IV квартал  2021 року  , виконавчий комітет  
селищної ради  ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  план  роботи  виконавчого  комітету  селищної  ради  на
IV квартал  2021 року  (додається ).

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток
до рішення виконкому

16.09.2021 №81



План
роботи виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради на  IV квартал  2021 року 

№ 
п/п

Питання для розгляду Термін 
виконання

Відповідальний за 
підготовку

1 2 3 4
                          ІV квартал

1 Про заходи щодо недопущення 
виникнення надзвичайних ситуацій на 
території селищної ради під час 
несприятливих погодних умов осінньо-
зимового періоду 2021-2022 років

жовтень Начальник  відділу  органі-
заційно-кадрової,  загальної
роботи,  документообігу,
зв’язків з громадськістю та
юридичного забезпечення
Павло Чуб

2  Звіт про виконання бюджету 
Чупахівської селищної територіальної 
громади за  І-ІІІ квартали  2021 року

листопад Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

3 Про  план проведення новорічних 
святкових заходів в Чупахівській 
селищній раді  в 2021 році

листопад Начальник відділу 
культури та туризму
Віра Калач

4 Про проект бюджету Чупахівської  
селищної територіальної громади  на       
2022 рік

грудень Начальник  фінансового 
відділу 
Анна Касьяненко

5 Про виконання Програми економічного і
соціального розвитку селищної ради в 
2021 році.

грудень Заступник  селищного
голови з питань діяльності
виконавчих органів 
Людмила Воробйова

6 Про затвердження плану роботи 
виконкому на  2022 рік 

грудень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

7 Про затвердження плану роботи 
виконкому на І квартал 2022 року

грудень Секретар селищної ради
Микола Маслюк

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 82

16.09.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в 
селі П’яткине, вул. Охтирська, Охтирського району Сумської області

             Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  громадянки
Макаренко  Валентини  Володимирівни  про  присвоєння  поштової  адреси
житловому  будинку,  що  знаходиться  в  селі  П’яткине,  вул.  Охтирська,
Охтирського району Сумської області, запропонована адреса: 42725,  Сумська
область, Охтирський район, село П’яткине, вул. Охтирська, 30/1, виконавчий
комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, що знаходиться в селі 
П’яткине, вул. Охтирська,  Охтирського району Сумської області: 42725, 
Сумська область, Охтирський район, село П’яткине, вул. Охтирська, 30/1.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 83
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
нежитловому приміщенню ( корівнику № 1),
який знаходиться в с. Лантратівка, 
вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому приміщенню ( корівнику № 1), який знаходиться в с. Лантратівка,
вул.  Таврічанська,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Лантратівка , вулиця Таврічанська, 20 а, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню (корівнику № 1), який 
знаходиться в с. Лантратівка, вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області: 42732, Сумська область, Охтирський район, с. Лантратівка ,
вулиця Таврічанська, 20 а. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 84
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
нежитловому приміщенню ( корівнику № 2),
який знаходиться в с. Лантратівка, 
вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому приміщенню (корівнику № 2), який знаходиться в с. Лантратівка,
вул.  Таврічанська,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Лантратівка , вулиця Таврічанська, 20 б, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню (корівнику № 2), який 
знаходиться в с. Лантратівка, вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області: 42732, Сумська область, Охтирський район, с. Лантратівка ,
вулиця Таврічанська, 20 б. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 85
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
нежитловому приміщенню ( корівнику № 3 ),
який знаходиться в с. Лантратівка, 
вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому приміщенню ( корівнику № 3), який знаходиться в с. Лантратівка,
вул.  Таврічанська,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Лантратівка , вулиця Таврічанська, 20 в, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню ( корівнику № 3), який 
знаходиться в с. Лантратівка, вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області: 42732, Сумська область, Охтирський район, с. Лантратівка ,
вулиця Таврічанська, 20 в. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 86
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
 нежитловому приміщенню ( зерноскладу),
який знаходиться в с. Лантратівка, 
вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому приміщенню (  зерноскладу),який знаходиться в с.  Лантратівка,
вул.  Таврічанська,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Лантратівка , вулиця Таврічанська, 20 г, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу нежитловому приміщенню (зерноскладу), який 
знаходиться в с. Лантратівка, вул. Таврічанська,  Охтирського району
 Сумської області: 42732, Сумська область, Охтирський район, с. Лантратівка ,
вулиця Таврічанська, 20 г. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 87
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
 нежитловому приміщенню ( корівнику),
який знаходиться в с. Новопостроєне, 
вул. Горького,  Охтирського району
 Сумської області         
                                                                                   
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому приміщенню (корівнику) ,який знаходиться в с. Новопостроєне,
вул.  Горького,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Новопостроєне , вулиця Горького, 1 б, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу  нежитловому приміщенню ( корівнику), який 
знаходиться в с. Новопостроєне, вул. Горького,  Охтирського району
 Сумської  області:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Новопостроєне, вулиця Горького, 1б. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 88
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси
 нежитловому приміщенню ( свинарнику),
який знаходиться в с. Новопостроєне, 
вул. Горького,  Охтирського району
 Сумської області         
                                                                                   
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  директора  ТОВ
«Жасмін»  Єременка  Івана  Миколайовича   про  присвоєння  поштової  адреси
нежитловому  приміщенню   (свинарнику)   ,  який  знаходиться  в  с.
Новопостроєне,  вул.  Горького,  Охтирського  району  Сумської  області,
запропонована  адреса:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Новопостроєне , вулиця Горького, 1 в, виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу  нежитловому приміщенню (свинарнику), який 
знаходиться в с. Новопостроєне, вул. Горького,  Охтирського району
 Сумської  області:  42732,  Сумська  область,  Охтирський  район,
с. Новопостроєне, вулиця Горького, 1в. 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 89 
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська, 1                     
( квартира № 1) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

 
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву громадянки Щасної
Людмили  Михайлівни   про  переведення  частини  житлового  будинку
квартирного типу,   що розташований в  смт Чупахівка,  вул.  Партизанська,  1
(  квартира  №  1)  у  житловий  будинок  садибного  типу   та  зміну  адреси,
виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1. Перевести частину житлового будинку квартирного типу (квартира № 1) 
у житловий будинок садибного типу по вул. Партизанській, 1 та 
присвоїти новоствореному об’єкту нерухомого майна (житловому 
будинку)  окрему поштову адресу:42722, Сумська область, Охтирський 
район,   смт Чупахівка, вул. Партизанська, 1 а .

    2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 90
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про переведення частини житлового будинку квартирного
 типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Партизанська, 1                     
( квартира № 2) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

 
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  громадянки
Волкової  Любові  Петрівни   про  переведення  частини  житлового  будинку
квартирного типу,   що розташований в  смт Чупахівка,  вул.  Партизанська,  1
(  квартира  №  2)  у  житловий  будинок  садибного  типу   та  зміну  адреси,
виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Перевести частину житлового будинку квартирного типу (квартира № 2) у 
житловий будинок садибного типу по вул. Партизанській, 1 та присвоїти 
новоствореному об’єкту нерухомого майна (житловому будинку) окрему 
поштову адресу:42722, Сумська область, Охтирський район,  смт Чупахівка, 
вул. Партизанська, 1 б. 

     2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 91 
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про переведення частини житлового будинку квартирного типу,  що 
розташований в смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, 24                                    
( квартира № 1) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

 
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву громадянина Бойка
Віталія Дмитровича про переведення частини житлового будинку квартирного
типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Воздвиженська , 24  ( квартира
№ 1) у житловий будинок садибного типу  та зміну адреси, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:

1.Перевести частину житлового будинку квартирного типу (квартира № 1) у 
житловий будинок садибного типу по вул. Воздвиженській , 24 та присвоїти 
новоствореному об’єкту нерухомого майна ( житловому будинку)  окрему 
поштову адресу:42722, Сумська область, Охтирський район,  смт Чупахівка, 
вул. Воздвиженська, 24  а .

     2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 92 
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про переведення частини житлового будинку квартирного типу,  що 
розташований в смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, 24                                    
( квартира № 2) у житловий будинок садибного типу  
та зміну адреси

 
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  громадянина
Влезька  Миколи  Павловича  про  переведення  частини  житлового  будинку
квартирного типу,  що розташований в смт Чупахівка, вул. Воздвиженська , 24
(  квартира  №  2)  у  житловий  будинок  садибного  типу   та  зміну  адреси,
виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Перевести частину житлового будинку квартирного типу (квартира № 2) у 
житловий будинок садибного типу по вул. Воздвиженській , 24 та присвоїти 
новоствореному об’єкту нерухомого майна   (житловому будинку) окрему 
поштову адресу:42722, Сумська область, Охтирський район,  смт Чупахівка, 
вул. Воздвиженська, 24  б .

     2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 93
16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про переведення квартири ,  що розташована в с. Новопостроєне,                 
вул. Шкільна, 17  у житловий будинок  за тією ж адресою 

 
         Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес
об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши  заяву  громадянки
Шевченко  Валентини  Олександрівни  про  переведення  квартири  ,   що
розташована в с. Новопостроєне,  вул. Шкільна, 17  у житловий будинок  за
тією ж адресою , виконавчий комітет  ВИРІШИВ:

1.Перевести квартиру ,  що розташована в с. Новопостроєне,                            
вул. Шкільна, 17  у житловий будинок та присвоїти окрему поштову 
адресу:42732, Сумська область, Охтирський район,  с. Новопостроєне,           
вул. Шкільна, 17 .

   2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                           Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 94

16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:003:0303

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України
« Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» постанови
Кабінету Міністрів України від 27.03.3019 р. №367 «Деякі питання дерегуляції
господарської  діяльності», з  метою  упорядкування  земельних  ділянок
комунальної  власності  на  яких  розташовані  нежитлові  будівлі, виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:

       1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності кадастровий номер
5920355500:01:003:0303 поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Будильська,  б.2  «є»,
с.Оленинське, Охтирського району Сумської області.
        2.  Чупахівській селищній раді звернутися до державних реєстраційних 
служб для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства.
         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
       

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



  Р І Ш Е Н Н Я
№ 95

16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:003:0307

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України
« Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» постанови
Кабінету Міністрів України від 27.03.3019 р. №367 «Деякі питання дерегуляції
господарської  діяльності», з  метою  упорядкування  земельних  ділянок
комунальної  власності  на  яких  розташовані  нежитлові  будівлі, виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:

       1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності кадастровий номер
5920355500:01:003:0307 поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Будильська,  б.2  «ж»,
с.Оленинське, Охтирського району Сумської області.
        2.  Чупахівській селищній раді звернутися до державних реєстраційних 
служб для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства.
         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
       

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 96



16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:003:0312

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України
« Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» постанови
Кабінету Міністрів України від 27.03.3019 р. №367 «Деякі питання дерегуляції
господарської  діяльності», з  метою  упорядкування  земельних  ділянок
комунальної  власності  на  яких  розташовані  нежитлові  будівлі, виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:

       1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності кадастровий номер
5920355500:01:003:0312 поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Будильська,  б.2  «з»,
с.Оленинське, Охтирського району Сумської області.
        2.  Чупахівській селищній раді звернутися до державних реєстраційних 
служб для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства.
         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
       

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                                      

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 97



16.09.2021                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:003:0319

     Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України
« Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» постанови
Кабінету Міністрів України від 27.03.3019 р. №367 «Деякі питання дерегуляції
господарської  діяльності», з  метою  упорядкування  земельних  ділянок
комунальної  власності  на  яких  розташовані  нежитлові  будівлі, виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:

       1. Присвоїти земельній ділянці комунальної власності кадастровий номер
5920355500:01:003:0319 поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Будильська,  б.2  «е»,
с.Оленинське, Охтирського району Сумської області.
        2.  Чупахівській селищній раді звернутися до державних реєстраційних 
служб для внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно відповідно до чинного законодавства.
         3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
       

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



РІШЕННЯ
№ 98

16.09.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у жовтні 2021 року на території 
Чупахівської селищної ради

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та збереження
українських  національних  традицій,  обрядів,  звичаїв,  розвитку  української
народної  творчості,  патріотичного  виховання  та  підтримки  творчих,
талановитих  особистостей  і  колективів,  заслухавши  начальника  відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач про затвердження
плану проведення культурно-масових заходів  у жовтні 2021 року на території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у жовтні 
2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

ДОДАТОК
ПЛАН

проведення культурно-масових заходів
у жовтні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради
    

№
п/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

Комплекс заходів до жовтень



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Міжнародного Дня  літніх 
людей
• Вогник «Бісер мого життя» 

• Зустріч-вшанування 
«Скарби мудрості»                   

• Вогник  «Колись  ми юними 
були»                                          
• Бесіда «Серце забуте 
обігрійте добром»                     
• Благодійна акція  «Від серця
до серця»                                   
• Вшанування людей 
похилого віку «Мудрості 
стигла пора»                              
• Зустріч за круглим столом 
«Відкрий серце для добра»      
• Посиденьки «Поважний вік 
– золотий вік» 

01.10

Чупахівський БК

Олешнянський БК

Лантратівський БК
Лантратівська 
бібліотека-філія

Оленинський СК

Грінченківський СК

Новопостроєнський СК 

КЗ «Публічна бібліоте-
ка Чупахівської се-
лищної ради
Олешнянська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С.  
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.   
Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П. 
Іванова О.І.           
Пасльон Т.М.

Кузьменко А.Г.

Манчук В.О.

Пасльон Т.М.

                        

Горобець І.В.             

Губіна О.М                
Білецька Н.М.

 

9.

10.

Комлекс заходів до Дня 
працівників освіти

• Святковий концерт «Хай 
красною буде вчительська 
доля!»                                         
• Святковий захід 
«Вчительська доля мудрістю 
вкрита»

жовтень
01.10                              

Чупахівський БК

Олешнянський БК

                                    
Калач В.М.    
Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.   
Берест Л.М.         
Парнєкова Н.П. 

11. День села Горястівка «Моя 
маленька Батьківщина»

жовтень
14.10

Олешнянський БК Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Комплекс заходів до Дня 
українського козацтва              
• Конкурсно-розважальна 
програма «Ну-мо козаки!»      
• Парад цікавинок  «У чому 
твоя сила, козаче?»                   
• Розважально-спортивне 
свято «Козацькі розваги»         
• Вікторина «Де козак, там і 
слава»                                         
• Година історичної правди 
«Ми роду козацького діти, 
землі української цвіт»            
• Тематична поличка 
«Подорож козацькими 
стежками»                                 
• Інтелектуальний турнір «Ми
роду козацького діти, землі 

жовтень 
14.10

Олешнянський БК

Оленинський СК

Новопостроєнський СК
КЗ «Публічна бібліоте-
ка Чупахівської се-
лищної ради
Олешнянська 
бібліотека-філія

Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія

Берест Л.М.    
Парнєкова Н.П.        
Кузьменко А.Г.

                                
Пасльон Т.М.

Горобець І.В.

Губіна О.М.               
Білецька Н.М.

                               
Хрякова М.М.

                                  
Пасльон Т.М.



української цвіт» 

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
        

Комплекс заходів до Дня 
захисника України:                     
• Тематичний захід «На 
захисті рідної землі…»            
• Концерт «Захисникам 
України присвячується»          
• Конкурсно-розважальна  
програма  «Нумо хлопці»        
• Година слави   «На службі  
українського народу»              
• Ігрова програма «Я -  
майбутній захисник  
Вітчизни»                                 
• Іформаційна година «Герої 
для нас, як приклад»                
• Слайд-презентація «Я 
захисник – я цим пишаюсь»   

жовтень
14.10

Чупахівський БК

Довжицький БК

Лантратівський БК

Оленинський СК

                                       
Грінченківський СК

КЗ «Публічна бібліоте-
ка Чупахівської сели-
щної ради
Довжицька бібліотека-
філія

                                  
Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І. 
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    
Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г.

                                 
Манчук В.О.

Горобець І.В.

Сугак Г.О.

26.

 
27.

28.

Комплекс заходів до 77-ї 
річниці Дня вигнання 
нацистів з України                    
• Година пам’яті «Вічно жива 
пам`ять»                                    
• Фото-спогад «Ніщо не 
забуте, ніхто не забутий»         

• Тематична поличка 
«Шляхами партизанської 
слави»

жовтень
28.10

Оленинський СК

Грінченківський СК

КЗ «Публічна бібліоте-
ка Чупахівської се-
лищної ради
                        

Кузьменко А.Г.

Манчук В.О.

Горобець І.В.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

