
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
                                                 Восьме скликання
                                                      Тридцять перша сесія 

ПРОТОКОЛ

Тридцять першої  сесії селищної ради

                                                                                       від 23.09.2020 року

                                                                                              на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Тридцять першої сесії селищної ради

сьомого скликання
від 23.09.2020                                                                          смт Чупахівка           
Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Олександр Кужель - селищний голова
Секретар сесії – Микола Маслюк – секретар селищної ради
           Сесію  розпочинає  селищний  голова  Олександр  Кужель,  який
запропонував такий порядок денний та регламент роботи тридцять першої
сесії:
1. Про  Бюджетний регламент Чупахівської селищної ради.                                
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради.                                                                       
2. Про прийняття освітньої субвенції з державного бюджету.                              
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради.                                                                       
3. Про повернення частини субвенції  з місцевого бюджету на  здійснення 
переданих видатків у  сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної 
субвенції.                                                                                                                    
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради.                                                                
4.Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання Чупахівської 
селищної ради від 28.01.2020 року «Про виділення коштів з вільного 
залишку».                                                                                                                    
Доповідає: Любов Діброва - виконуюча обов’язки начальника фінансового 
відділу Чупахівської селищної ради.                                                                       
5. 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 Чупахівської селищної рад                                                                          
6. Про виділення коштів  на проведення культурно-масового заходу «День 
Чупахівської громади» на території Чупахівської селищної ради.                       
Доповідає: Віра Калач - начальник відділу культури та туризму Чупахівської 
селищної ради.                                                                                                           
7.Про звернення до Охтирської районної ради щодо безоплатної передачі зі 
спільної власності сільських рад та Охтирської районної ради бюджетних 
установ та майна, закріпленого за ними, у комунальну власність Чупахівської 
селищної ради.                                                                                                           
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.
8.  Про  прийняття  у   власність  Чупахівської  селищної  ради  осушувальної
системи «Подол».
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.



9.Про  затвердження  офіційної  символіки  Чупахівської  об’єднаної
територіальної громади.
Доповідає: Людмила Воробйова - заступник голови Чупахівської селищної 
ради з питань діяльності виконавчих органів.                                                        
10. Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання від 28.01.2020 
«Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в відділі
«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради .         
Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради.                                      
11.Про затвердження Положення про порядок продажу земельних ділянок 
комунальної власності, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, на 
території Чупахівської селищної ради.                                                                    
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
12. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної  
діяльності.                                                                                                                  
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
13. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.                                     
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.
14. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
15. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
16. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
17. Про надання дозволу громадянину  Білоцерковцю Анатолію Андрійовичу
на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність для ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.



18. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Демиденко Валентині Василівні.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
19. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кубарь Лідії Михайлівні.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
20. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Довгопол Ользі Андріївні.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
21. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Макусі Вірі Михайлівні.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
22. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Ведяшовій  Євдокії  Іванівні.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
23. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шульзі Юрію Анатолійовичу.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
24. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Каманіну Валерію Івановичу.
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
25. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Журавлю  Олександру
Миколайовичу.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
26. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення



земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Джишкаріані  Олексію
Омаровичу.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
27. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Семегуку  Володимиру
Миколайовичу.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
28. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Гончару  Володимиру
Сергійовичу.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
29. 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  Чупахівської селищної ради.                                                
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Тертичному Сергію Володимировичу (2/3) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).                                                                                                
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради                                                 
31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр. Поддячої Катерини Костянтинівни наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01).
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
32.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Степанова Сергія Сергійовича для ведення особистого
селянського господарства.
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 



відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
33. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Буряку Григорію Івановичу для ведення особистого 
селянського господарства. 
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
34. Про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Рижкову  Олександру  Григоровичу  для
ведення особистого селянського господарства.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин  та  екології   Чупахівської  селищної  ради.
35. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5132.
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.
36.Про  надання  дозволу  на  проведення   експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
37.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Маслюку Миколі Миколайовичу для 
ведення особистого селянського господарства.                                                      
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
38. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Ольховику Олексію Олеговичу для ведення 
особистого селянського господарства .                                                                   
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
39. Про внесення змін до договору оренди ПП «Борсад».                                    
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
40. Про внесення змін до договору оренди ПП «Борсад».                                    
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 



економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 
відносин та екології  Чупахівської селищної ради.                                                
41.Різне.

               Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та 
регламент тридцять першої сесії сьомого скликання.                                                      
СЛУХАЛИ:  Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  Бюджетний регламент Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
 
СЛУХАЛИ: Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття освітньої субвенції з державного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Любов  Діброву-виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу  про  повернення  частини  субвенції   з  місцевого  бюджету  на
здійснення переданих видатків у  сфері охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Любов Діброву-виконуючу обов’язки начальника фінансового 
відділу про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 28.01.2020 року «Про виділення коштів з 
вільного залишку».                                                                                                    
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:
За -10
Проти – 0
Утримались - 1
СЛУХАЛИ:  Віру  Калач  -  начальника  відділу  культури  та  туризму  про
виділення  коштів   на  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівської громади» на території Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували:
За -10
Проти – 1
Утримались - 0



СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля –  голову Чупахівської  селищної  ради  про
звернення до Охтирської районної ради щодо безоплатної передачі зі спільної
власності сільських рад та Охтирської районної ради бюджетних установ та
майна, закріпленого за ними, у комунальну власність Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про 
прийняття у  власність Чупахівської селищної ради осушувальної  системи 
«Подол».                                                                                                                     
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів про затвердження офіційної символіки 
Чупахівської об’єднаної територіальної громади.                                                  
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Лідію  Кузьменко-  начальника  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради  про внесення змін до
рішення  24  сесії  сьомого  скликання  від  28.01.2020  «Про  затвердження
переліку адміністративних послуг,  що надаються в відділі  «Центр надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради.
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 Положення про порядок продажу 
земельних ділянок комунальної власності, на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна, на території Чупахівської селищної ради.                              
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 Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної  діяльності.                                                                                
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 поділ земельних ділянок комунальної власності.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За -10
Проти – 0
Утримались - 1

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  громадянину   Білоцерковцю
Анатолію Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  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  громадянці  Демиденко
Валентині Василівні.
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  Кубарь  Лідії
Михайлівні.



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 Довгопол Ользі
Андріївні.
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  Макусі  Вірі
Михайлівні.
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 Ведяшовій 
Євдокії Іванівні.             
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 громадянину Шульзі Юрію
Анатолійовичу.
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  громадянину  Каманіну
Валерію Івановичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували :
За – 12
Не голосував -1                                                                             



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  громадянину  Журавлю
Олександру Миколайовичу.
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  громадянину  Джишкаріані
Олексію Омаровичу.
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  громадянину  Семегуку
Володимиру Миколайовичу.
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  громадянину  Гончару
Володимиру Сергійовичу.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  
Голосували:
За – 10
Проти - 0
Не голосував -1                                                                             

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



СЛУХАЛИ  :  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) гр. Тертичному Сергію Володимировичу (2/3) для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка).
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 технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) гр. Поддячої Катерини Костянтинівни наданої для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01).
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 у власність гр. Степанова Сергія Сергійовича
для ведення особистого селянського господарства.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 10
Проти – 0
Не голосував - 1

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 у власність гр. Буряку 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  у  власність  гр.  Рижкову  Олександру
Григоровичу 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  затвердження  технічної  документації   із
землеустрою  щодо  поділу  земельної   ділянки  комунальної  власності
кадастровий номер 5920382000:01:001:5132.
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 проведення  експертної грошової
оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 10
Проти- 0
Не голосував - 1

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.  Маслюку  Миколі
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 10
Проти – 0
Не голосував - 1

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.  Ольховику  Олексію
Олеговичу 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 внесення змін до договору оренди ПП “Борсад».  



ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 10
Проти – 0
Не голосував - 1

СЛУХАЛИ  :  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології про внесення змін до договору оренди ПП «Борсад».
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
Голосували:
За – 10
Проти – 0
Не голосував - 1

             Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ


