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Третя позачергова сесія селищної ради
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ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

Третя позачергова  сесія

23.11.2020                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 20 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним третьої позачергової сесії.

1.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.                                                                                    

2.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:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради.

3.Про прийняття субвенції з обласного бюджету.
Доповідає:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради.

4. Про проект бюджету Чупахівської селищної  територіальної громади на 2021 
рік.   Доповідає: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.                                                                                        

5.Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад 
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради».
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.

6.Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької сільської 
ради».
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.



7. Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради».
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.

8. Про припинення повноважень виконуючого обов’язки старости
сіл Лантратівка, Новопостроєне, Духівниче Чупахівської селищної ради 
Костянтина Залавського.
Доповідає: Олександр Кужель – голова Чупахівської селищної ради.

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Шевченко  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. 

10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у 
власність гр. Новікової Ольги Іванівні для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд                                              
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 

11.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Семигуку Олександру Олександровичу 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. 

12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Полятикіній Ларисі Іванівні для індивідуального садівництва 
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 

13.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Солоніковій Тетяні Миколаївні 
Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 

14.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину-  учаснику  АТО  Кулику
Володимиру Анатолійовичу



Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 

15.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Невдачина Віталія 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.

16.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр. Семенюк Людмилі Миколаївні 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. 

17.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Манчуку Максиму Андрійовичу 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  гр.  Альохіній  Оксані  Анатоліївні  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. 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Головача Олексія Миколайовича 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. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Володіну Олексію 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. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Лапіну  Ігорю  Вікторовичу  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. 

22.Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради до депутата Верховної 
Ради України Миколи Задорожнього .                                                                        
Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.

23. Різне.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний третьої позачергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
 
СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів 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».                                                                  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу
Чупахівської  селищної  ради 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»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради про прийняття субвенції з обласного бюджету.                                
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради про проект бюджету Чупахівської селищної  територіальної 
громади на 2021 рік.                                                                                                      
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про 
внесення змін до рішення першого пленарного засідання першої сесії восьмого 
скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад виконавчого 
комітету Чупахівської селищної ради».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За – 18                                                                                                                             
Проти – 1



Утрималися - 2

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про 
внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого 
скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької сільської ради».         
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про 
внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії восьмого 
скликання «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про 
припинення повноважень виконуючого обов’язки старости сіл Лантратівка, 
Новопостроєне, Духівниче Чупахівської селищної ради Костянтина 
Залавського.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Шевченко Миколі
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в натурі (на місцевості) у власність гр. Новікової Ольги Іванівні для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд                                                     

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.  Семигуку  Олександру
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства



СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Полятикіній Ларисі Іванівні
для індивідуального садівництва 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на  розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянці Солоніковій Тетяні Миколаївні                                                           
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на   розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину- учаснику АТО Кулику Володимиру Анатолійовичу
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Невдачина  Віталія  Сергійовича  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За – 20                                                                                                                             
Проти – 0                                                                                                                        
Утрималися – 0                                                                                                              
Не голосував - 1                                                                                                             

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Семенюк  Людмилі  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.



СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  
Манчуку Максиму Андрійовичу для ведення особистого селянського 
господарства                                                                                                                
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували:                                                                                                                    
За – 20                                                                                                                             
Проти – 0                                                                                                                        
Утрималися – 0                                                                                                              
Не голосував - 1                                                                                                             

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Альохіній Оксані Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Головача  Олексія  Миколайовича  для  ведення  особистого  селянського
господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Володіну  Олексію  Григоровичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Лапіну
Ігорю Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:Секретаря селищної ради Миколу Маслюка про  звернення 
депутатів Чупахівської селищної ради до депутата Верховної Ради України 
Миколи Задорожнього.                                                                                                 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

Селищний голова                                                      Олександр КУЖЕЛЬ


