
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцять дев’ята сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцять дев’ята сесія селищної ради

                                                                                           від 09.07.2020 року

                                                                                               на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцять дев’ятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 09.07.2020                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 9 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

          Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував 
такий порядок денний та регламент роботи двадцять дев’ятої сесії:

1.Про  затвердження  Програми «Поводження  з  твердими  побутовими
відходами в населених пунктах Чупахівської громади на 2020-2025 роки».
Доповідає:  Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово-комунального
господарства  та благоустрою.
2.Про  затвердження  положення  та  погодження  тарифів  на  проведення
щозмінного  перед  рейсового  та  післярейсового  медичного  огляду  водіїв
транспортних засобів.
Доповідає:  Галина  Ашурова  –  головний  лікар  КНП  «  Центр  надання
первинної медико-санітарної допомоги». 
3.Про затвердження передавльних актів.
 Доповідає:  Галина  Ашурова  –  головний  лікар  КНП  «  Центр  надання
первинної медико-санітарної допомоги».  
4.Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на 
території  Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік.          
Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу.                                                                                                                      
5.Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
території Чупахівської селищної ради на 2021 рік.                                             
Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу.                                                                                                                      
6.Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при 
спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради 
на 2021 рік .                                                                                                              
Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу.                                                                                                                      
7.Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради на 
2021 рік.



Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового
відділу.  
8.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».
Доповідає: Любов Діброва – виконуюча обов’язки начальника фінансового
відділу.  
9.Про створення громадських пасовищ на території Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
10.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
11.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                  
Доповідає: Оксана Альохіна – виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології.
12.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Гуцовій  Ганні  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства в межах с. Грінченкове.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
13.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Пономаренко Світлані Вікторівні
для ведення особистого селянського господарства в межах с.Грінченкове.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
14.Про  внесення  змін  до  рішення  16  сесії  3  скликання  Чупахівської
селищної ради «Про затвердження площ земельних часток(паїв) та передачу
їх  в  приватну  власність  власникам  сертифікатів  «Чупахівського
бурякорадгоспу».
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
15.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Демиденко Любові Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології. 



16.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Білошапка  Яні  Сергіївні  для  ведення
особистого селянського господарства.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
17. Про  надання  дозволу  на   розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Лисоконь  Сергію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства. 
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
18.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Буряк Григорію Івановичу для ведення
особистого селянського господарства.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології .
19.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під власним майном з послідуючою передачею в оренду
гр.  Зражевському  Євгену  Юрійовичу  для  розміщення  та  експлуатації
об’єктів і споруд телекомунікацій.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
20.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр.  Почепцову  Василю  Григоровичу  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах
с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки: 5920385400:03:001:0066.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
21.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр.  Резніченко  Валентині  Павлівні  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах
с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки: 5920385400:03:001:0068.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
22.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки гр.  Плєшакову Олександру Степановичу у власність для ведення
особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах



с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки: 5920385400:03:001:0067.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
23.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  гр.  Термус  Анатолію  Миколайовичу  у  власність  для  ведення
особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах
с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер
земельної ділянки: 5920385400:03:001:0070.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
24.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки гр. Малиш Анастасії Андріївні у власність для ведення особистого
селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в  межах  с.Духовниче
Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий  номер  земельної
ділянки: 5920385400:03:001:0069.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
25.Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології.
26.Різне.
          Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та
регламент двадцять дев’ятої сесії селищної ради сьомого скликання.

СЛУХАЛИ:  Світлану Хижняк– начальника відділу житлово-комунального
господарства  та благоустрою про затвердження Програми «Поводження з
твердими побутовими відходами в населених пунктах Чупахівської громади
на 2020-2025 роки».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Галину Ашурову –  головного лікаря КНП «  Центр  надання
первинної  медико-санітарної  допомоги» про затвердження  положення  та
погодження  тарифів  на  проведення  щозмінного  передрейсового  та
післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Галину Ашурову –  головного лікаря КНП  «Центр  надання
первинної  медико-санітарної  допомоги»   про затвердження  передавльних
актів.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву – виконуючу обов’язки начальника фінансового
відділу про  встановлення  податку  на  майно  (в  частині  транспортного
податку)  на  території  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади на
2021 рік.                                
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву – виконуючу обов’язки начальника фінансового
відділу про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
території Чупахівської селищної ради на 2021 рік.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву – виконуючу обов’язки начальника фінансового
відділу про   встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
при спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної
ради на 2021 рік .
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву – виконуючу обов’язки начальника фінансового
відділу про  встановлення  ставок та  пільг  із  сплати податку  на  нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної
ради на 2021 рік.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву – виконуючу обов’язки начальника фінансового
відділу 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».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно  

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про створення громадських пасовищ на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.                



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                        
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності.     
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології про  поділ земельних ділянок комунальної власності.     
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці Гуцовій Ганні
Іванівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в  межах  с.
Грінченкове.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Пономаренко
Світлані  Вікторівні  для  ведення  особистого  селянського  господарства  в
межах с.Грінченкове.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та  екології  про внесення  змін  до  рішення 16  сесії  3  скликання
Чупахівської  селищної  ради  «Про  затвердження  площ  земельних
часток(паїв)  та  передачу  їх  в  приватну  власність  власникам сертифікатів
«Чупахівського бурякорадгоспу».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою



щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Демиденко  Любові
Іванівні для ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Білошапка Яні Сергіївні
для ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Лисоконь  Сергію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Буряк  Григорію
Івановичу для ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  під  власним  майном  з  послідуючою
передачею в оренду гр. Зражевському Євгену Юрійовичу для розміщення та
експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  гр.  Почепцову  Василю  Григоровичу  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  із
земель запасу в межах с.Духовниче Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920385400:03:001:0066.



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Резніченко Валентині Павлівні у власність
для ведення особистого селянського господарства (01.03) із земель запасу в
межах  с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий
номер земельної ділянки: 5920385400:03:001:0068.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  гр.  Плєшакову  Олександру  Степановичу  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  із
земель запасу в межах с.Духовниче Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920385400:03:001:0067.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  гр.  Термус  Анатолію  Миколайовичу  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  із
земель запасу в межах с.Духовниче Охтирського району Сумської області,
кадастровий номер земельної ділянки: 5920385400:03:001:0070.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Малиш Анастасії Андріївні у власність для
ведення  особистого  селянського  господарства  (01.03)  із  земель  запасу  в
межах  с.Духовниче  Охтирського  району  Сумської  області,  кадастровий
номер земельної ділянки: 5920385400:03:001:0069.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну –  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології  про  надання  згоди  Головному  управлінню



Держгеокадастру у Сумській області щодо відведення земельної ділянки у
власність.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ


