
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 11

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   

                                                           від  23.11.2020

                                рішення з №  66 по № 74



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  23.11.2020 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до 
рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 21.12.2018
року  «Про затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік 
та наступні 2020 – 2021 програмні роки»

66

2 Про схвалення проекту рішення «Про проект бюджету 
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»

67

3 Про взяття на квартирний облік  дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

68

4 Про  затвердження  плану  проведення  культурно-масових
заходів   у  грудні  2020  року  на  території  Чупахівської
селищної ради

69

5 Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:001:5546

70

6 Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0100

71

7 Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0106

72

8 Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0105

73



Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0104

74



  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л
засідання виконавчого комітету

№ 11                                                                                                   від 23.11.2020

Селищний голова                                        Олександр Кужель

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

1.  Микола Маслюк                                      секретар Чупахівської селищної  
                                                                        Ради

2. Людмила Воробйова -                             заступник селищного голови з 
                                                                       питань діяльності виконавчих 
                                                                       органів

3. Сергій Парнєков -                                    житель с. Олешня
                             
4.Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик
                                                                       
5. Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ  
                                                                       ступенів

6. Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань»

7.Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ 
                                                                        «Піонер»

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

10. Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ  
                                                                          І-ІІІ   ступенів 



11.Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ

                                  «Піонер»

12.Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/66. С Л У Х А Л И: Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до
рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року  «Про
затвердження Програми економічного та соціального розвитку Чупахівської
селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки»
ДОПОВІДАЄ: Людмила Воробйова – заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 66 приймається.

2/67. С Л У Х А Л И: Про схвалення проекту рішення «Про проект бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» 
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради  
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 67 приймається

3/68. С Л У Х А Л И:  Про взяття на квартирний облік  дітей-сиріт, дітей
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька   – завідувач відділу соціальної роботи КУ
«Центр надання соціальних послуг» Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 68 приймається.

4/69. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану проведення культурно - масових
заходів у грудні 2020 року на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач  – начальник відділу культури і туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 69 приймається. 

5/70. С Л У Х А Л И Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер: 5920355500:01:001:5546
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 № 70 приймається.

6/71. С Л У Х А Л И Про присвоєння поштової адреси 



земельній ділянці кадастровий номер: 5920355500:01:001:0100
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 № 71 приймається.

7/72. С Л У Х А Л И Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер: 5920355500:01:001:0106
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 № 72 приймається.

8/73. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер: 5920355500:01:001:0105
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 № 73 приймається.

9/74. С Л У Х А Л И Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер: 5920355500:01:001:0104
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 № 74 приймається.

                                                                                                                            Сели
щний голова                       Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 66

23 листопада 2019 року смт Чупахівка           

Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до рішення 
чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року  «Про 
затвердження Програми економічного та соціального розвитку 
Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні                                       
2020 – 2021 програмні роки»

         Відповідно до пункту 22 статті  26  Закону України «Про місцеве
самоврядування в України», заслухавши проект рішення заступника голови
селищної ради з питань діяльності виконавчих органів Людмили Воробйової
«Про внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від
21.12.2018 року  «Про затвердження Програми економічного та соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021
програмні  роки»,виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:

    1. Схвалити проект рішення «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої 
сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року  «Про затвердження Програми 
економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 
рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» (додається).
    2. Проект рішення «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії 
сьомого скликання від 21.12.2018 року  «Про затвердження Програми 
економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 
рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки» подати на розгляд чергової сесії 
селищної ради для затвердження.
    3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                    П Р О Е К Т

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
       Третя позачергова сесія

  Р І Ш Е Н Н Я  

23.11.2020                 смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення чотирнадцятої                                                   
сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року                                                       
«Про затвердження Програми економічного
 та соціального розвитку Чупахівської селищної ради
 на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні роки»
           
         Відповідно  до  пункту  22  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  заслухавши проект рішення заступника голови
селищної ради з питань діяльності виконавчих органів Людмили Воробйової
про внесення змін до рішення чотирнадцятої   сесії сьомого скликання від
21.12.2018 року «Про затвердження Програми економічного та соціального
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні  2020 – 2021
програмні роки», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:

1.   Внести  зміни  до  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 програмні
роки» , доповнити та викласти в новій редакції:
А)Розділ «Пріоритет 2.5 «Освіта» 
-  пункт  5:  «Реконструкція  другого  корпусу  будівлі  Чупахівської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  за  адресою:  пров.  Шкільний,2,  смт  Чупахівка,  Охтирський
район,  Сумська  область»:   термін  виконання  -  2021  рік;  кошти:місцевий
бюджет -  2 млн.72тис. грн.;
-  пункт  2:  термін  виконання  –  2021  рік;  кошти:  місцевий  бюджет  -
100000 грн; інші джерела – 300000 грн;
-  доповнити  пунктом  13  «Виготовлення  проектно  –  кошторисної
документації»,  термін  виконання  –  2021  рік;  джерела  фінансування  :
місцевий бюджет – 100000 грн; захід - «Будівництво водно – спортивного
комплексу»  ,  термін  виконання  –  2021  рік  та  подальші  бюджетні  роки;
джерела фінансування: інші джерела – 10000, 0 тис. грн.;
Б) Розділ «Пріоритет 1.2. «Транспорт та транспортна інфраструктура»
-  пункт  1.  Виготовлення  проектно  –  кошторисної  документації  на  дороги
комунальної власності . Проведення робіт з поточного ремонту доріг . Термін



виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування - 15000,0 тис. грн.
Будівництво  автобусної  зупинки  в  селі  Лантратівка  ;  термін  виконання  –
2021 рік; кошти – 30000, місцевий бюджет та інші джерела фінансування;

В) Розділ «Пріорітет 1.3. «Житлово – комунальне господарство та житлова
політика»
Завдання 2 . Технічне переоснащення житлово – комунального господарства .
 - пункт 1 . Термін виконання – 2021 рік та подальші бюджетні роки; кошти –
інші джерела фінансування – 10000,0 тис. грн.;

Г) Розділ «Пріоритет 2.8. «Культура. Туризм»
Завдання 2 «Модернізація  матеріально –  технічної  бази та  інформатизація
закладів  культури»  доповнити  пунктом  7.  Придбання  та  установка
твердопаливного  котла  в  Лантратівському  Будинку  культури.  Термін
виконання – 2021 рік. Кошти – інші джерела фінансування.

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 області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
№ 67

23  листопада 2020 року смт Чупахівка           

 Про схвалення проекту рішення 
«Про проект бюджету  Чупахівської                                                                    
селищної територіальної громади 
 на 2021 рік»                  
                                                                                                            
       Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28,
пункту  1  частини  другої  статті  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  України»,  заслухавши  проект  рішення  начальника
фінансового  відділу  Анни Касьяненко  «Про проект  бюджету  Чупахівської
територіальної  громади  на  2021  рік»,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити  проект  рішення  «Про проект  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік» (додається).
   2.  Проект  рішення «Про проект  бюджету Чупахівської   територіальної
громади на 2021 рік» подати на розгляд чергової  сесії  селищної  ради для
затвердження.
   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

№ 68
23.11. 2020                                                                                       смт Чупахівка

Про взяття на квартирний облік  
дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа 

Керуючись  підпунктом 2  пункту  «а»   ст.  30,  ст.40  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,статтями  36  –  46  Житлового
кодексу УРСР,пунктами 8 – 33 «Правил обліку  громадян, які потребують
поліпшення   житлових  умов і  надання  їм  житлових  приміщень»,
затверджених постановою  Ради Міністрів Української РСР і  Українською
республіканською радою професійних спілок від 11.12.1984 р № 470(надалі
Правила),відповідно до статті Закону України «Про внесення змін до Закону
України  «Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»,  враховуючи висновок комісії з житлових питань при
виконавчому  комітеті  селищної  ради  від   20.11.2020  року,   виконавчий
комітет Чупахівської  селищної ради ВИРІШИВ:

 1.Зарахувати    на    квартирний    облік  при  виконавчому  комітеті
Чупахівської    селищної  ради   Верютіна  Михайла  Сергійовича,  19.09.
2004  р.н.  із  занесенням  його  в  категорію  черги   -  першочерговий  із
реєстраційним номером 2.
  
2.Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  заступника голови
Чупахівської  селищної  ради  з  питань  діяльності  виконавчих  органів
Людмилу Воробйову.

        
          Селищний  голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



  ПРОТОКОЛ № 4
засідання  комісії з житлових питань 

від   20 листопада  2020 року
                                                                                                             смт Чупахівка

Голова комісії  –  Людмила ВОРОБЙОВА                      
Секретар  –  Галина БИСТРИЦЬКА
Присутні: 
Члени комісії – Світлана ХИЖНЯК, Наталія ЧУБ, Тетяна НЕВДАЧИНА.
                                       
                                        ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

     1. Про розгляд  клопотання Охтирської  РДА про зарахування громадян на
соціальний квартирний облік.
          
  СЛУХАЛИ:
     
        1. Людмилу ВОРОБЙОВУ – голову комісії, яка зачитала клопотання
Охтирської  РДА  від 17.11.2020 р.  № 01 – 24/13/1529 про постановку на
квартирний  та  соціальний  квартирний  облік  дитини,  позбавленої
батьківського піклування, Верютіна Михайла Сергійовича.
        2.  Галину БИСТРИЦЬКУ – секретаря комісії,  яка повідомила ,  що
Верютін Михайло Сергійович, 19.09.2004 р.н.  має статус дитини,позбавленої
батьківського  піклування  (розпорядження  голови  Охтирської  районної
державної адміністрації від 14.08.2017 р. справа № 298 - ОД).
            Оскільки власного житла на праві власності Верютін М.С. не має, він
потребує взяття його на квартирний облік. 

          Керуючись підпунктом 2 пункту  «а»  ст. 30, ст.40 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,статтями  36  –  46  Житлового  кодексу
УРСР,пунктами  8  –  33  «Правил  обліку   громадян,  які  потребують
поліпшення   житлових  умов і  надання  їм  житлових  приміщень»,
затверджених постановою  Ради Міністрів Української РСР і  Українською
республіканською радою професійних спілок від 11.12.1984 р № 470(надалі
Правила),відповідно до статті Закону України «Про внесення змін до Закону
України  «Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»,

    ВИРІШИЛИ: 



   
1. Зарахувати    на    квартирний    облік  при  виконавчому  комітеті
Чупахівської    селищної ради : Верютіна  Михайла Сергійовича, 19.09.2004
р.н.  із занесенням його в категорію черги  - першочерговий із реєстраційним
номером 2.

2. Рішення комісії, оформлене протоколом, подати на затвердження
виконавчому комітету Чупахівської селищної ради.

     

 (Результати голосування: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0).

            Голова комісії                                     Людмила  ВОРОБЙОВА
         
          Секретар комісії                         Галина   БИСТРИЦЬКА

                           Члени:                          Світлана ХИЖНЯК
 
                                                                  Наталія ЧУБ

                                                                   Тетяна НЕВДАЧИНА           



            
                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 69

23.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження плану 
проведення культурно-масових
заходів у грудні 2020 року
на території Чупахівської 
селищної ради

     Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статтею 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 грудні 2020
року  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у грудні
2020 року на території  Чупахівської селищної ради (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ПЛАН
проведення культурно-масових заходів

у грудні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради

№
п/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

Комплекс заходів до Міжнародно-
го дня  боротьби зі СНІДом
• Інформаційний коктейль «СНІД 
– загроза людству»
• Виставка-засторога «Любов 
романтична, а хвороба - ні»
• Година інформування «Україна 
та ВІЛ-СНІД час діяти»

грудень
(01.12) КЗ «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної 
ради
Грінченківська 
бібліотека-філія 
Лантратівська бібліотека-
філія

Горобець І.В.

Хрякова М.М.
Пасльон Т.М.

4.

5.

6.

Комплекс заходів до Міжнародно-
го дня  людей з обмеженими 
можливостями
• Виставка-захоплення «Повір у 
себе і в тебе повірять інші»             
• Зустріч за круглим столом 
«Відкрий серце для добра»
• Тематична поличка «Наші 
параолімпійські чемпіони»

грудень
(03.12)

Чупахівський БК             
КЗ «Публічна бібліотека
Чупахівської селищної 
ради                  
Грінченківська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.

Горобець І.В.

Хрякова М.М.

7.

Комплекс заходів до Дня місцево-
го самоврядування
• Участь колективів, окремих ви-
конавців у заходах, присвячених 
Дню місцевого самоврядування 
«Провідники державних ідей»

грудень
(07.12)

Чупахівський БК       Калач В.М.
Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.

8.

9.

Комплекс заходів до Дня  
збройних сил України
•  Хвилини патріотизму «Сучасна 
армія України»
• Розважально-ігрова програма 
«Справжні козаки»

грудень
(06.12)

Чупахівський БК 

Грінченківський СК

Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.

Манчук В.О.

10.

11.

Комплекс заходів до Дня  
вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС
• Бесіда-спомин «Чорнобиль не 
має минулого»
• Книжкова виставка «Чорно-
биль… Трагедія… Пам’ять…»

грудень
(14.12)

КЗ «Публічна бібліотека
Чупахівської селищної 
ради

Горобець І.В.

12.

Комплекс заходів до Всесвітнього 
дня  захисту прав людини
• Правознавча бесіда «Знай свої 
права»

грудень
(10.12)

Чупахівський БК

КЗ «Публічна бібліотека

 
Колєснік В.С.



13.

14.

15.

16.

• Правова бесіда «Права людини – 
майбутнє країни»                             
• Правова подорож «Україні 
закону і права»
• Інформхвилинка «Дитина і 
право»
• Правова інформація «Стежками 
країни справедливості»

Чупахівської селищної 
ради
Грінченківська 
бібліотека-філія 
Лантратівська бібліотека-
філія

Угрімова Д.А.

Горобець І.В.

Хрякова М.М.

Пасльон Т.М. 

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Комплекс заходів до Дня  Святого 
Миколая
• Театралізоване дійство «Святий 
Миколай запрошує на відкриття 
ялинки»
• Дитячий ранок «Миколай 
приходить, радість приносить»
• Театралізоване свято «Зимовий 
Миколай, до нас завітай!»
• Народознавче свято «День 
Святого Миколая добром серце 
зігріває»
• Зустріч за чашкою чаю 
«Миколай. Миколай нас зі святом 
привітай»
• Бесіда-роз′яснення «Замах на 
ялинку»                                             
• Пізнавальна година «Миколай 
іде, зимові свята веде»

грудень
(19.12)

Чупахівський БК 

Лантратівський БК

Оленинський СК

КЗ «Публічна бібліотека
Чупахівської селищної 
ради
Лантратівська бібліотека-
філія

Грінченківська 
бібліотека-філія

Калач В.М.
Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.

Іванова О.І.

Кузьменко
А.Г.

Горобець І.В.

Пасльон Т.М. 

Хрякова 
М.М.

 

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Комплекс заходів до новорічних 
свят
• Новорічні ранки для дітей 
Чупахівської селищної ради         
• Новорічний ранок «Новий рік 
чудове свято»                                 
• Дитячий ранок «Свято 
новорічне нам несе зима»             
• Вечір відпочинку «Новий рік 
щастя всім несе!»                           
• Концертна програма 
«Новорічна мелодія»                     
• Новорічний концерт «Новий 
рік прийшов на Україну»              
• Година відкриттів «Казка для 
всіх»                                                
• Святкова дискотека «З Новим 
роком, час святкувати»

грудень
(4 неділя)                             

Чупахівський БК 

Лантратівський БК
                            
Оленинський СК        

Оленинський СК

Грінченківський СК

Новопостроєнський СК

Грінченківська 
бібліотека-філія

Чупахівський БК

Калач В.М.
Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.
Іванова О.І.

Кузьменко 
А.Г.
Кузьменко 
А.Г.
                        
Манчук В.О.

Пасльон Т.М. 

Хрякова 
М.М.

Калач В.М.
Колєснік В.С.
Угрімова Д.А.

Начальник відділу культури                     
 та туризму:                                                                                    Віра КАЛАЧ



                                                                                                

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 70

30.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:001:5546

     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
5920355500:01:001:5546  поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої на даній земельній ділянці: вул. Заозерна б.18, смт Чупахівка,
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

№ 71

30.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0100

     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
5920355500:01:002:0100  поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Охтирська,  б.37,  смт
Чупахівка, 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

№ 72

30.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0106

     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
5920355500:01:002:0106  поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.Садова,  б.54,  смт Чупахівка,
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

№ 73
30.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0105

     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
5920355500:01:002:0105  поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.Садова,  б.54  «а»,  смт
Чупахівка, 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

№ 74

30.11.2020                                                                            смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси 
земельній ділянці кадастровий номер:
5920355500:01:002:0104

     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
5920355500:01:002:0104  поштову  адресу  відповідно  до  адреси  будівлі
розташованої  на  даній  земельній  ділянці:  вул.  Садова,  б.54  «б»,  смт
Чупахівка, 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
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