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          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним четвертої позачергової сесії.

1.  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.
2.Про внесення змін до рішення двадцять  четвертої  сесії  сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  28.01.2020  року  «Про  виділення  коштів  з
вільного залишку».
 Доповідає:  Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу Чупахівської
селищної ради.
3.  Про  внесення  змін  до  рішення  тридцять  дев'ятої  сесії  сьомого  скликання
Довжицької сільської ради від 19.12.2019 року «Про сільський бюджет на 2020
рік».
Доповідає:  Анна  Касьяненко   –  начальник  фінансового  відділу Чупахівської
селищної ради.
4.Про сільську Програму виплати компенсації  фізичним особам, які  надають
соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 
Доповідає:  Касьяненко  Анна  Іванівна  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
5. Про виплату компенсації  фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі  в 2020 році  
Доповідає:  Анна  Касьяненко   –  начальник  фінансового  відділу Чупахівської
селищної ради.
6.Про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого
бюджету  Довжицької  сільської  ради  та  до  рішення  тридцять  дев'ятої  сесії
сьомого  скликання  Довжицької  сільської  ради  від  19.12.2019  року  «Про
сільський бюджет на 2020 рік»
Доповідає:  Анна  Касьяненко   –  начальник  фінансового  відділу Чупахівської
селищної ради.
7.Про сільську Програму виплати компенсації  фізичним особам, які  надають
соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 



 Доповідає:  Анна Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу Чупахівської
селищної ради.
8.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі в 2020 році 
Доповідає:  Анна  Касьяненко–  начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради.
9.Про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого
бюджету Олешнянської сільської ради та до рішення сорокової сесії сьомого
скликання  Олешнянської  сільської  ради  від  24.12.2019  року  «Про  сільський
бюджет на 2020 рік»
 Доповідає:  Анна  Касьяненко–  начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради.
10.Про селищну Програму виплати компенсації фізичним особам,які надають 
соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік .
 Доповідає:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради.
11.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі  в 2020 році 
 Доповідає:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради.
12. Про передачу майна КНП «ЦПМСД» Чупахівської  селищної ради.
Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради.
13.Про внесення змін до рішень попередніх сесій щодо організації роботи 
відділу Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради  
Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради.
14. Про припинення дії рішення другого пленарного засідання другої сесії 
сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 09.01.2018 «Про тимчасову 
передачу Охтирській районній державній адміністрації делегованих 
повноважень містобудівної діяльності».
Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
15.Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Охтирського району в комунальну власність Чупахівської селищної ради 
бюджетних установ та майна, закріпленого за ними
Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
16. Про зміну засновника, перейменування та затвердження Статуту 
Комунального закладу Довжицький навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  у новій редакції.
Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
17.Про зміну засновника, перейменування та затвердження Статуту.
 Олешнянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана 
Долгого  у новій редакції.
Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.



18. Про переведення  Олешнянського навчально-виховного 
комплексу:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені 
Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області  на умови самостійного ведення 
господарської діяльності та бухгалтерського обліку
 Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
19.Про введення посад до штатного розпису   Олешнянського навчально-
виховного комплексу: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної 
освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської   області 
Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
20.Про затвердження Порядку  фінансування  харчування здобувачів освіти у 
закладах освіти Чупахівської селищної ради
Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
21.Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у закладах освіти  
Чупахівської селищної ради
 Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
22. Про затвердження Порядку фінансування забезпечення пільгового проїзду 
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради до 
місця навчання і у зворотному напрямі
 Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради
23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 



27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
для створення громадських пасовищ
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
28.Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  оцінки  земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Соборне Охтирського району
Сумської області
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
29.Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  оцінки  земель
населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Грінченкове  Охтирського
району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель
населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  П’яткине  Охтирського
району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Всадки Охтирського району
Сумської області
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
32.Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  оцінки  земель
населеного  пункту  Чупахівської  селищної  ради  с.  Розсохувате  Охтирського
району Сумської області  Доповідає:  Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки
начальника відділу економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності,
земельних відносин та екології  Чупахівської селищної ради. 
33.Про  затвердження  технічної  документації  з  нормативної  оцінки  земель
населеного пункту Чупахівської селищної ради с. Грунька Охтирського району
Сумської області
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
34. 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. 
35.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. 
36.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Заозерна, б.18 
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  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  ведення  товарного
сільськогосподарського виробництва розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Охтирська, б.37
 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  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Садова, б.54
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
39.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Садова, б.54 «а» 
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
40.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  в  оренду  ПСП  АФ  «Піонер»  для  іншого
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Садова, б.54 «б» 
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
41.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення   громадянину  Жерновому
Миколі Петровичу
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
42. Про розгляд заяви гр. Плєвако Ганни Василівни та поділ земельної ділянок
комунальної власності



Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
43.Про розгляд  заяви  гр.  Шаповалової  Катерини  Яківни  та  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. 
44.  Про  розгляд  заяви  гр.  Нестеренко  Ольги  Федорівни  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
45.Про  розгляд заяви гр. Сивовол Майі Миколаївни та поділ земельної ділянки
комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
46.Про розгляд заяви гр. Кравченко Ганни Михайлівни та поділ земельної 
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
47.Про розгляд заяви гр. Новікова Олексія Івановича та поділ земельної ділянки
комунальної власності
   Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
48.Про розгляд заяви гр. Кривошєєнка Романа Миколайовича та поділ 
земельної ділянки комунальної власності
 Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
49.Про розгляд  заяви  гр.  Коваленка  Миколи Семеновича  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
50.Про розгляд заяви гр. Шаповалова Василя Миколайовича та поділ земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
51.Про розгляд заяви гр. Линник Ірини Михайлівни та поділ земельної ділянки
комунальної власності



Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
52.Про розгляд заяви гр. Черкашина Володимира Петровича та поділ земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
53.Про розгляд заяви гр. Бабаєвої Аліни Віталіївни та поділ земельної ділянки
комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
54.Про розгляд  заяви  гр.  Матвєєвої  Ірини Олександрівни та  поділ земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
55.Про розгляд заяви гр. Черкашиної Віри Іванівни та поділ земельної ділянки
комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
56.Про розгляд заяви гр. Новікова Миколи Володимировича та поділ земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
57.Про  розгляд  заяви  гр.  Бабаєва  Руслана  Асифовича  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
58.Про  розгляд  заяви  гр.  Федоркіна  Володимира  Валерійовича  та  поділ
земельної ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
59.Про  розгляд  заяви  гр.  Линника  Романа  Леонідовича  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
60.Про  розгляд  заяви  гр.  Віннікової  Лідії  Михайлівни  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності 



 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
61.Про розгляд заяви гр. Нестеренка Руслана Вікторовича та поділ земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
62.Про  розгляд  заяви  гр.  Тараненка  Миколи  Володимировича  та  поділ
земельної ділянки комунальної власності 
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
63.Про розгляд заяви гр. Музичук Наталії Іванівни та поділ земельної ділянки
комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
64.Про  розгляд  заяви  гр.  Гусакової  Римми  Дмитрівни  та  поділ  земельної
ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
65.Про  розгляд  заяви  гр.  Овчаренка  Олександра  Миколайовича  та  поділ
земельної ділянки комунальної власності
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
66.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Кубрак Ірині Іларіонівні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
67.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.   Головачу Володимиру 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. 
68.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Подобній Ганні Карпівні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 



69.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Каманіній  Віталіні  Іванівні  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. 
70.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Білокобильській  Таїсії  Григорівни  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. 
71.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у  власність  гр.   Хижняку  Олександру  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. 
72.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Хижняку Олександру Володимировичу 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. 
73.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр. Шкроботу Олексію Михайловичу 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. 
74.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Міняйло Надії Миколаївні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
75.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Вербицькому  Ярославу
Олександровичу 
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
76.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ольховику Вадиму Олеговичу
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 



77.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Каманіній Оксані Олексіївні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
78.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Тіщенко Сергію Івановичу
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
79.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Сергію Васильовичу
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
80.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Зваді Віті Володимирівні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
81.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Манзюку Олегу Олексійовичу
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
82.Про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради  від  12.03.1999  р.  «  Про  внесення  зміни  в  площі  земельних  ділянок
громадян смт. Чупахівка переданих у приватну власність»
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
83. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність громадянці Почепцовій Лідії Григорівні
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
84. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Волнушкіну Юрію Миколайовичу
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 



85. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Волнушкіній Наталії Юріївні
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
86. Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Мокрусі Дмитру Сергійовичу
  Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
87.Про надання дозволу на  розробку технічної документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Івахненко Людмили Петрівни
  Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради.
88.Про припинення права користування земельними ділянками
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
89.Про припинення права користування земельними ділянками
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
90.Про припинення права користування земельними ділянками
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
91. Різне.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний четвертої позачергової 
сесії селищної ради восьмого скликання.
 
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:

За-20
Проти -0
Утрималися – 0 
Відсутні - 3.



СЛУХАЛИ:  Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.01.2020  року  «Про  виділення
коштів з вільного залишку».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення тридцять дев'ятої  сесії  сьомого
скликання  Довжицької  сільської  ради  від  19.12.2019  року  «Про  сільський
бюджет на 2020 рік».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про сільську Програму виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради про виплату компенсації  фізичним особам, які надають послуги 
з догляду на непрофесійній основі  в 2020 році  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно                                                                                               

СЛУХАЛИ: :  Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради  про внесення змін до мережі розпорядників та одержувачів 
коштів місцевого бюджету Довжицької сільської ради та до рішення тридцять 
дев'ятої сесії сьомого скликання Довжицької сільської ради від 19.12.2019 року 
«Про сільський бюджет на 2020 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про сільську Програму виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2020 рік 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги 
з догляду на непрофесійній основі в 2020 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  внесення  змін  до  мережі  розпорядників  та  одержувачів



коштів  місцевого  бюджету  Олешнянської  сільської  ради  та  до  рішення
сорокової сесії сьомого скликання Олешнянської сільської ради від 24.12.2019
року «Про сільський бюджет на 2020 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради про селищну Програму виплати 
компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги на непрофесійній 
основі на 2020 рік .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Світлану  Журавель  –  начальника  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради  про  виплату  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2020 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Наталія Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради 
про передачу майна КНП «ЦПМСД» Чупахівської  селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

 СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко - начальника відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради про внесення змін до 
рішень попередніх сесій щодо організації роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради.
про припинення дії рішення другого пленарного засідання другої сесії сьомого 
скликання Чупахівської селищної ради від 09.01.2018 «Про тимчасову передачу
Охтирській районній державній адміністрації делегованих повноважень 
містобудівної діяльності».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради 
про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селища 
Охтирського району в комунальну власність Чупахівської селищної ради 
бюджетних установ та майна, закріпленого за ними
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про зміну засновника, 
перейменування та затвердження Статуту Комунального закладу Довжицький 
навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти  у новій редакції.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про зміну засновника, 
перейменування та затвердження Статуту.
 Олешнянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана 
Долгого  у новій редакції.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про переведення  Олешнянського 
навчально-виховного комплексу:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад 
дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  на умови 
самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про введення посад до штатного 
розпису   Олешнянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної освіти  імені Героя Радянського Союзу 
Степана Долгого Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської   
області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про затвердження Порядку  
фінансування  харчування здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської 
селищної ради 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про встановлення вартості 
харчування здобувачів освіти у закладах освіти  Чупахівської селищної ради      



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про затвердження Порядку 
фінансування забезпечення пільгового проїзду учасників освітнього процесу у 
закладах освіти Чупахівської селищної ради до місця навчання і у зворотному 
напрямі                                                                                                                          
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 для створення громадських пасовищ
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 для створення громадських пасовищ
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 для створення громадських пасовищ
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 для створення громадських пасовищ
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. Соборне Охтирського району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. Грінченкове Охтирського району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. П’яткине Охтирського району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. Всадки Охтирського району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. Розсохувате Охтирського району Сумської області
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  з  нормативної  оцінки  земель  населеного  пункту  Чупахівської
селищної ради с. Грунька Охтирського району Сумської області
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 поділ земельних ділянок 
комунальної власності                                                                                                   
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 поділ земельних ділянок 
комунальної власності                                                                                                   
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 в оренду ПСП АФ
«Піонер»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
розташованої за адресою: смт Чупахівка, вул. Заозерна, б.18
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 в оренду ПСП АФ
«Піонер»  для  ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва
розташованої за адресою: смт Чупахівка, вул. Охтирська, б.37
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 в оренду ПСП АФ
«Піонер»  для  іншого  сільськогосподарського  призначення  розташованої  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54
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 в оренду ПСП АФ
«Піонер»  для  іншого  сільськогосподарського  призначення  розташованої  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 «а» 
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 в оренду ПСП АФ
«Піонер»  для  іншого  сільськогосподарського  призначення  розташованої  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Садова, б.54 «б» 
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 затвердження звіту про експертну 
грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення  громадянину Жерновому Миколі Петровичу
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 радипро розгляд заяви гр. Плєвако Ганни
Василівни та поділ земельної ділянок комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Шаповалової 
Катерини Яківни та поділ земельних ділянок комунальної власності                     



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 розгляд заяви гр. Нестеренко Ольги
Федорівни та поділ земельної ділянки комунальної власності                                 
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  розгляд заяви гр. Сивовол Майі
Миколаївни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Кравченко Ганни 
Михайлівни та поділ земельної ділянки комунальної власності         
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 розгляд заяви гр. Новікова Олексія 
Івановича та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Кривошєєнка 
Романа Миколайовича та поділ земельної ділянки комунальної власності
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  розгляд  заяви  гр.  Коваленка
Миколи Семеновича та поділ земельної ділянки комунальної власності
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  розгляд  заяви  гр.  Шаповалова
Василя Миколайовича та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Линник Ірини
Михайлівни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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  розгляд заяви гр. Черкашина 
Володимира Петровича та поділ земельної ділянки комунальної власності          
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 розгляд заяви гр. Бабаєвої Аліни 
Віталіївни та поділ земельної ділянки комунальної власності                                 
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 розгляд заяви гр. Матвєєвої Ірини
Олександрівни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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  розгляд заяви гр. Черкашиної Віри
Іванівни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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   розгляд заяви гр. Новікова 



Миколи Володимировича та поділ земельної ділянки комунальної власності       
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 розгляд заяви гр. Бабаєва Руслана 
Асифовича та поділ земельної ділянки комунальної власності          
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  розгляд  заяви  гр.  Федоркіна
Володимира Валерійовича та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Линника Романа 
Леонідовича та поділ земельної ділянки комунальної власності                             
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 розгляд заяви гр. Віннікової Лідії
Михайлівни та поділ земельної ділянки комунальної власності 
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 розгляд заяви гр. Нестеренка 
Руслана Вікторовича та поділ земельної ділянки комунальної власності               
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  розгляд  заяви  гр.  Тараненка
Миколи Володимировича та поділ земельної ділянки комунальної власності 
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 розгляд заяви гр. Музичук Наталії 
Іванівни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Гусакової Римми
Дмитрівни та поділ земельної ділянки комунальної власності
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 розгляд заяви гр. Овчаренка 
Олександра Миколайовича та поділ земельної ділянки комунальної власності    
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 Кубрак Ірині Іларіонівні
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.  
Головачу Володимиру 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  надання  дозволу  на   розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Подобній Ганні Карпівні



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. 
Каманіній Віталіні Іванівні 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.
Білокобильській  Таїсії  Григорівни  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.
Хижняку  Олександру  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 надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр.  
Хижняку Олександру Володимировичу 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.
Шкроботу  Олексію  Михайловичу  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
громадянці Міняйло Надії 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 Вербицькому Ярославу Олександровичу 
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 Ольховику Вадиму Олеговичу
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 Каманіній Оксані Олексіївні                                                                    
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 Тіщенко Сергію Івановичу
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 Хижняку Сергію Васильовичу
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 Зваді Віті Володимирівні                                                              
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 Манзюку Олегу Олексійовичу
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 внесення змін до рішення 6 сесії 23
скликання Чупахівської селищної ради від 12.03.1999 р. « Про внесення зміни в
площі  земельних  ділянок  громадян  смт.  Чупахівка  переданих  у  приватну
власність»
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
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянці Почепцовій
Лідії Григорівні
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



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр.  Волнушкіну Юрію
Миколайовичу
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
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр.  Волнушкіній Наталії
Юріївні
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 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр.  Мокрусі Дмитру 
Сергійовичу                                                                                                              
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
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. Івахненко Людмили
Петрівни
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 припинення права користування 
земельними ділянками                                                                                                  
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 припинення права користування 
земельними ділянками                                                                                                 



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 припинення права користування 
земельними ділянками                                                                                                  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ


