
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                          П’ята сесія

ПРОТОКОЛ
 П’ята сесія селищної ради

від 28.12.2020 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

П’ята сесія

28.12.2020                                                                                       смт  Чупахівка       
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 19 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним п’ятої сесії.                                                                  
1.Про затвердження  Програми «Розвиток лісового господарства Чупахівської 
селищної ради  на 2021-2023 роки».                                                                            
Доповідає: Людмила Воробйова – заступник голови Чупахівської селищної 
ради з питань діяльності виконавчих органів.                                                            
2.Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської 
селищної ради на 2021-2023 роки».                                                                             
Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.                    
3.Про затвердження Програми «Розвиток та функціонування систем вуличного 
освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та водовідведення  
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» .                                                     
Доповідає: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 
господарства, благоустрою Чупахівської селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів.                                                                                                       
4. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального 
підприємства “Добробут».                                                                                            
Доповідає: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 
господарства, благоустрою Чупахівської селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів.                                                                                                       
5.Про затвердження Програми фінансової підтримки Комунального 
некомерційного «Центр первинної медико- санітарної допомоги «Чупахівської 
селищної ради» на 2021 рік.                                                                                         
Доповідає: Галина Ашурова – головний лікар комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської 
селищної ради.                                                                                                               
6. Про  затвердження Програми з інфекційного контролю в комунальному 
некомерційному підприємстві «Центр  первинної медико-санітарної допомоги» 
Чупахівської  селищної ради на 2021-2023 роки.



Доповідає:  Галина  Ашурова  –  головний лікар  комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради.
7.  Про  затвердження  Програми  забезпечення  медичної  стоматологічної
допомоги населення Чупахівської територіальної громади.
Доповідає:  Галина  Ашурова  –  головний лікар  комунального  некомерційного
підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради.
8.Про  затвердження   Програми  соціального  захисту  населення  Чупахівської
селищної  територіальної громади  на 2021 рік.
Доповідає:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради.
9.Про  затвердження  Селищної  Програми  виплати  компенсації  фізичним
особам,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі на 2021 рік.
Доповідає:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради.
10.Про  бюджет Чупахівської селищної  територіальної громади на 2021 рік. 
Доповідає:  Анна  Касьяненко–  начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради.
11.Про створення юридичної особи публічного права – Служби у справах дітей
Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради.                      
12.Про  утворення  філії  опорного  закладу  «Довжицька  філія  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області» .
 Доповідає: Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
13. Про встановлення у 2021 році надбавки за престижність праці
педагогічним працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради.
Доповідає:  Олена Бекірова - виконуюча обов’язки начальника відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
14. Про   виготовлення технічної документації із встановлення меж земельних
ділянок під польовими дорогами на території громади
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
15.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5490
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради.
16.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:002:5109



Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради.
17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Луценко  Інні  Сергіївні  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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Божко Світлані Володимирівні 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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Божко  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. 
20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Титоренко  Олені  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. 
21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  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. 
22.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр.
Гущі  Леоніду  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. 
23.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) гр.
Гущі Леоніду Володимировичу для будівництва та 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. 
24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Невдачину  Віталію  Сергійовичу  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. 
25.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Гончар  Ніні  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. 
26.  Про  розгляд  заяви  громадянина  Скрипника  Олега  Володимировича  про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
27.Про  розгляд  заяви  громадянки  Скрипник  Аліни  Олегівни  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
28.  Про  розгляд  заяви  громадянина  Заікіна  Юрія  Михайловича  про  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
29.  Про  розгляд  проекту  землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 

30.Про  розгляд  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у
власність  для  ведення  особистого  селянського  господарства  на  території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



 Доповідає:  Оксана  Альохіна  -  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради. 
31.Про внесення змін до рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання
від 23.11.2020 «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. 
32.Різне.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний п’ятої сесії селищної
ради восьмого скликання.
 
СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – заступника голови Чупахівської селищної
ради  про  затвердження   Програми  «Розвиток  лісового  господарства
Чупахівської селищної ради  на 2021-2023 роки».
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Миколу Маслюка – секретаря  Чупахівської  селищної  ради про
затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади Чупахівської селищної
ради на 2021-2023 роки».                                                                                    
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк – начальника відділу житлово – комунального
господарства,  благоустрою  Чупахівської  селищної  ради  з  питань  діяльності
виконавчих органів про затвердження Програми «Розвиток та функціонування
систем вуличного освітлення, внутрішніх мереж водо – , електропостачання та
водовідведення  Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки» .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк – начальника відділу житлово – комунального 
господарства, благоустрою Чупахівської селищної ради з питань діяльності 
виконавчих органів про затвердження Програми фінансової підтримки 
комунального підприємства “Добробут».                                                                   
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ : Галину Ашурову – головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради про затвердження Програми фінансової
підтримки Комунального некомерційного «Центр первинної медико- санітарної
допомоги «Чупахівської селищної ради» на 2021 рік.                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.



СЛУХАЛИ : Галину Ашурову – головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради про  затвердження Програми з 
інфекційного контролю в комунальному некомерційному підприємстві «Центр  
первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської  селищної ради на 2021-
2023 роки.                                                                                                                       
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ : Галину Ашурову – головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної 
допомоги» Чупахівської селищної ради про затвердження Програми 
забезпечення медичної стоматологічної допомоги населення Чупахівської 
територіальної громади.                                                                                                
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Світлану  Журавель  –  начальника  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження   Програми
соціального захисту населення Чупахівської селищної  територіальної громади
на 2021 рік.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради про затвердження Селищної Програми 
виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги на 
непрофесійній основі на 2021 рік.                                                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ: Лідію  Кузьменко  -  начальника  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради  про  створення
юридичної  особи  публічного  права  –  Служби  у  справах  дітей  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 утворення  філії  опорного
закладу «Довжицька філія Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
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 встановлення у 2021 році
надбавки  за  престижність  праці  педагогічним  працівникам  закладів  освіти
Чупахівської селищної ради                   
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    виготовлення  технічної
документації із встановлення меж земельних ділянок під польовими дорогами
на території громади
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 поділу земельної  ділянки комунальної 
власності кадастровий номер 5920355500:01:001:5490                                             
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 поділу земельної ділянки комунальної 
власності кадастровий номер 5920382000:01:002:5109                                             
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 громадянці Луценко Інні 
Сергіївні 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 проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність громадянці Божко Світлані Володимирівні 
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 проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Божко  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 затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянці Титоренко Олені 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 затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Ольховику  Олексію
Олеговичу 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) гр. Гущі Леоніду 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  затвердження  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на
місцевості)  гр.  Гущі  Леоніду  Володимировичу  для  будівництва  та  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 громадянину Невдачину Віталію 
Сергійовичу для ведення особистого селянського господарства                                        
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                               
За – 18                                                                                                                                      
Проти – 0                                                                                                                          
Утрималися – 0                                                                                                                         
Відсутні – 3                                                                                                                               
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  громадянину  Гончар
Ніні 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  розгляд заяви громадянина  Скрипник  
Олега Володимировича про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства на території Чупахівської селищної ради 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  розгляд заяви громадянки Скрипник Аліни 
Олегівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на 
території Чупахівської селищної ради 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  розгляд заяви громадянина Заікіна Юрія
Михайловича  про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства на території Чупахівської селищної ради 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  розгляд  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства на території Чупахівської селищної ради 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  розгляд  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого  селянського
господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля – голову Чупахівської селищної ради про внесення
змін до рішення третьої позачергової сесії восьмого скликання від 23.11.2020 «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 – 0                                                                                                                          
Утрималися – 2                                                                                                                   
Відсутні – 3                                                                                                                               
Не голосували - 0     

                                                                                                                              
Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ


