
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                        Шоста сесія

ПРОТОКОЛ
Шоста сесія селищної ради

від 24.02.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

Шоста сесія

24.02.2021                                                                         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 шостої сесії.

1.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік»

2.Про  затвердження  обсягу  вільного  залишку  коштів  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної  громади на 01.01.2021 року

3.Про  внесення  змін  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської селищної ради від 21.12.2018 року «Про затвердження Програми
економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік
та наступні 2020-2021 роки»

4.Про затвердження  рішень  виконавчого  комітету, прийнятих  в  міжсесійний
період

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

5.Про  затвердження  Соціальної  цільової  програми  «Соціальний  автобус»
Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки .

6.Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки та забезпечення 
заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян 
України на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних Сил 
України та інших військових формувань Чупахівської селищної ради на 2021 – 
2023 роки .

Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.

7.Про затвердження змін до Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства  «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.

8.Про затвердження передавальних Актів про передачу майна Олешнянської та
Довжицької сільських рад.

9.Про  затвердження  додаткових  угод  до  договорів  оренди  на  нежитлове
приміщення та на відшкодування комунальних послуг.

10. Про взяття на баланс Чупахівської селищної ради системи водопостачання 
с. Довжик

11.Про передачу з балансу Чупахівської селищної ради на баланс комунального
підприємства «Добробут» системи водопостачання 
с. Довжик

Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради

12.Про  Програму  здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд
окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних
маршрутах загального користування у приміському сполученні на 2021рік 

13.Про    затвердження     середньої     ціни   ритуальних    послуг    на
поховання померлих (загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги  та
особливі    трудові   заслуги  перед  Батьківщиною,  учасників  бойових
постраждалих  учасників  Революції  Гідності  і  осіб  з  інвалідністю  внаслідок
війни 

14.Про  надання  матеріальної  допомоги  у  вигляді  додаткових  пільг  окремим
категорія громадян на території Чупахівської селищної ради в 2021 році
Доповідає:  Світлана  Журавель   -  начальник  відділу  соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради.

15. Про внесення змін до Програми розвитку  «Освіта Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області в 2019- 2022 роках»

16.  Про  затвердження  Програми  оздоровлення  та  відпочинку  дітей
Чупахівської селищної ради в 2021 році

17.  Про  затвердження  Програми  «Розвиток  фізичної  культури  і  спорту  на
території Чупахівської селищної ради на 2021-2023 рр.»

18.  Про  призупинення  діяльності  Довжицької  філії  Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського
району Сумської області 



19.Про  затвердження  передавальних  актів  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області.

20.Про  затвердження  передавальних  актів  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.

21. Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради на баланс КП «Добробут» 

22. Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної
освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області

23.  Про передачу шкільного автобуса у власність Олешнянському  навчально-
виховному комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-заклад дошкільної
освіти імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області

24. Про передачу майна з балансу Чупахівської селищної ради на баланс 
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

25.Про  створення  комунальної  установи «Центр  професійного  розвитку
педагогічних  працівників  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області»

Доповідає:  Олена  Бекірова  –  виконуюча  обов’язки  начальника  відділу
освіти, молоді та спорту  Чупахівської селищної ради.

26.Про внесення змін до рішення   двадцять п’ятої сесії    сьомого скликання від
25.03.2020 р.  «Про створення   КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної
ради»

27.Про  показники  для  віднесення    до  груп  за  оплатою  праці
керівних працівників закладів культури

Доповідає: Віра Калач – начальник відділу культури та туризму Чупахівської
селищної ради 

28.Про затвердження акту безоплатної  передачі дров з балансу  Чупахівської
селищної ради  на баланс Олешнянського  навчально – виховного комплексу:
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –
 закладу дошкільної освіти  



Доповідає: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.

29.Про надання дозволу на зміну конфігурації земельної ділянки комунальної
власності кадастровий номер 5920382000:02:001:5185

30.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки

31.Про охорону спадкового майна та управління спадщиною

32.Про охорону спадкового майна та управління спадщиною

33.Про охорону спадкового майна та управління спадщиною

34.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:002:5110

35.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:005:5069

36.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5771

37.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5777

38.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5496

39.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5480

40.Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5493

41.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.

42.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ПСП АФ « Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва 



43.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної
ділянки  несільськогосподарського  призначення  приватному
сільськогосподарському підприємству агрофірмі                                  « Піонер»

44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Девятченку Сергію  Анатолійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Макусі  Вірі  Михайлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Довгопол  Ользі  Андріївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність  громадянину  Кіяшко  Віктору  Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Лисоконь  Сергію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Демідову Микиті Юрійовичу для ведення особистого
селянського господарства

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Федорченку  Віктору  Андрійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

51.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Головачу  Олексію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

52.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці   Гуцовій  Надії  Миколаївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

53.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Максаковій Валентині Іванівні для ведення особистого
селянського господарства



54.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Табахаріну Володимиру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства

55.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Арєхову  Артему  Валерійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

56.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Хижняку  Олександру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Степановій Ніні Володимирівні для ведення особистого
селянського господарства

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Манчуку  Андрію  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Чуб  Наталії  Вікторівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Грибовій Світлані Михайлівні для ведення особистого
селянського господарства

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Романенко Олені Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства

62.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Демиденко Валентині Василівні для ведення особистого
селянського господарства

63.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кубарь  Лідії  Михайлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

64.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Ведяшовій  Євдокії  Іванівни  для  ведення  особистого
селянського господарства

65.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Джишкаріані  Олексію  Омаровичу  для  ведення
особистого селянського господарства



66.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Каманіну Валерію Івановичу для ведення особистого
селянського господарства

67.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Володіну  Олексію  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

68.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину-учаснику  АТО  Прядкі  Юрію  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Білошапці  Яні  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства

70.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Головачу  Володимиру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

71.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Рижкову  Олександру  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

72.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Шкроботу  Олексію  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства

73.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Хоменку  Володимиру  Петровичу  для  ведення
особистого селянського господарства

74.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Хоменку Миколі Петровичу для ведення особистого
селянського господарства

75.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Шульзі Юрію Анатолійовичу для ведення особистого
селянського господарства

76.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Кияшку  Олександру  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства



77.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Міщенку  Сергію  Володимировичу  для  ведення
особистого селянського господарства

78.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Хижняку Олександру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства

79.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кубрак  Іріні  Іларіонівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

80.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Горяйстову  Миколі  Федоровичу   для  ведення
особистого селянського господарства

81.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Альохіній Оксані Анатоліївні для ведення особистого
селянського господарства

82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Качан  Любов  Василівні  для  ведення  особистого
селянського господарства

83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Миколенку  Віктору  Миколайовичу   для  ведення
особистого селянського господарства

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Міняйло  Вірі  Миколаївні   для  ведення  особистого
селянського господарства

85.Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки у власність громадянці Душенко Наталії
Андріївні для ведення особистого селянського господарства

86.Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки у власність громадянці Душенко Наталії
Андріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд 

87.Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки у власність громадянину Мініну Павлу
Івановичу  для  будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,
господарських будівель і споруд 



88.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером: 5920385400:01:001:5704

89.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером: 5920385400:01:001:5703

90.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва  за  адресою:  Чупахівська  селищна  рада,  Охтирський  район,
Сумська область, за кадастровим номером: 5920385400:01:001:5702

91.Про припинення права користування громадян земельними ділянками на 
території Чупахівської селищної ради

92. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянину -  учаснику  АТО  Орлу Євгенію
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства 

93.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Кужель  Тетяні  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

94.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Мартишко  Олександру  Михайловичу  для
ведення особистого селянського господарства

95.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Дубко Михайлу Михайловичу для ведення
особистого селянського господарства

96.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у власність  гр.   Голосову Івану Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства 

97.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Кубрак Євгенію Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства
 



98.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Лисоконь  Ірині  Миколаївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

99.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Сугаку Олегу Володимировичу для ведення
індивідуального садівництва 

100.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.   Журавель Світлані  Василівні  для ведення
особистого селянського господарства 

101.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Парфіловій  Надії  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

102.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Лапіну  Віталію  Ігоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

103.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Тертичному  Станіславу  Ігнатовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

104.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність гр.  Хижняку Антону Сергійовичу
для ведення особистого селянського господарства 

105.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.   Рудакову Миколі Івановичу для ведення
особистого селянського господарства 

106.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Федусенко  Олегу  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства 

107.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Іваху  Олександру  Миколайовичу  для
ведення особистого селянського господарства 

108.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Кизь  Юрію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

109.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Байстрюченко Ользі Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства 



110.Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Ромасю Владиславу Анатолійовичу

111.Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр.  Манчуку Руслану Андрійовичу

112.Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Теребію Олександру Володимировичу

113.Про надання дозволу на  розробку технічної документації із землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) у власність гр. Свириденку Анатолію Петровичу

114.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Галушко  Ользі  Вікторівні  для  ведення
особистого селянського господарства 

115.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр.  Барздову Олександру Володимировичу для
ведення особистого селянського господарства

116.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.   Барздову  Сергію  Володимировичу  для
ведення особистого селянського господарства 

117.Про  розгляд  заяви  Полятикіної  Марини  Олександрівни  щодо  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства

 
118.Про  розгляд  заяви  Полятикіна  Сергія  Олександровича  щодо  надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства 

119.Про  розгляд  заяви  Кравчук  Євгенії  Павлівни  щодо  надання  дозволу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства 

120.Про розгляд заяви Бєліка Олександра Володимировича щодо затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж
земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для ведення особистого селянського
господарства 



121.Про  розгляд  заяви  Галети  Наталії  Іванівни  щодо  надання  дозволу  на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд 

122.Про  розгляд  заяви  селянського  (фермерського)  господарства  «Барздова»
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для оформлення права
постійного користування земельними ділянками

123.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  оренду  АТ  «  Сумиобленерго»  для  розміщення,
будівництва,  експлуатації  та  обслуговування  будівель  і  споруд,  об’єктів
передачі електричної та теплової енергії, розташованої в межах смт Чупахівка,
Охтирського району, Сумської області 

124.Про внесення змін до рішення 32 сесії 7 скликання від 22.10.2020 « Про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  іншого  сільськогосподарського  призначення  розташованої  за
адресою:  смт  Чупахівка,  вул.  Садова,  б.54а,  Охтирського  району,  Сумської
області» 

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

125. Про звернення адміністрації Чупахівської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

126.  Про  звернення  депутатів  Чупахівської  селищної  ради  до  народного
депутата  України  Миколи  Задорожнього  та  голови  Сумської  обласної  ради
Віктора Федорченка

Доповідає: Микола Маслюк – секретар Чупахівської     селищної ради

127. Різне

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний шостої сесії селищної 
ради восьмого скликання.
 
СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко  – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної територіальної громади на 2021 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.



СЛУХАЛИ:  Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  затвердження  обсягу  вільного  залишку  коштів  бюджету
Чупахівської селищної територіальної  громади на 01.01.2021 року
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  внесення  змін  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  сьомого
скликання Чупахівської селищної ради від 21.12.2018 року «Про затвердження
Програми економічного та соціального розвитку Чупахівської селищної ради на
2019 рік та наступні 2020-2021 роки»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про затвердження рішень виконавчого  комітету, прийнятих в
міжсесійний період
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ:  Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 
затвердження соціальної цільової програми «Соціальний автобус» 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 мобілізаційної підготовки та забезпечення заходів, 
пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян України 
на строкову військову службу, за контрактом до лав Збройних Сил України та 
інших військових формувань 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 змін до Програми фінансової підтримки
Комунального некомерційного підприємства  «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2021 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.



СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради 
про затвердження передавальних Актів про передачу майна Олешнянської та 
Довжицької сільських рад.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради
про  затвердження  додаткових  угод  до  договорів  оренди  на  нежитлове
приміщення та на відшкодування комунальних послуг.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради
про взяття на баланс Чупахівської селищної ради системи водопостачання          
с. Довжик
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Наталію Чуб – головного бухгалтера Чупахівської селищної ради
про передачу з балансу Чупахівської селищної ради на баланс комунального 
підприємства «Добробут» системи водопостачання 
с. Довжик
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Світлану  Журавель   -  начальника  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради  про  Програму  здійснення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування
у приміському сполученні на 2021рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

 СЛУХАЛИ:  Світлану  Журавель   -  начальника  відділу  соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради про    затвердження     середньої     ціни
ритуальних    послуг    на       поховання померлих (загиблих)   осіб,   які
мають особливі   заслуги  та  особливі   трудові  заслуги перед Батьківщиною,
учасників  бойових  постраждалих  учасників  Революції  Гідності  і  осіб  з
інвалідністю внаслідок війни 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  - начальника відділу соціального захисту 
населення Чупахівської селищної ради про надання матеріальної допомоги у 
вигляді додаткових пільг окремим категорія громадян на території Чупахівської
селищної ради в 2021 році



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти,
молоді та спорту  Чупахівської селищної ради про внесення змін до Програми
розвитку  «Освіта Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області в 2019- 2022 роках»
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  Програми
оздоровлення та відпочинку дітей  Чупахівської селищної ради в 2021 році
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  Програми
«Розвиток фізичної культури і спорту на території Чупахівської селищної ради
на 2021-2023 рр.»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти,
молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  про  призупинення  діяльності
Довжицької  філії  Чупахівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:
За -19                                                                                                                               
Проти – 0                                                                                                                        
Утрималися – 1                                                                                                              
Не голосував - 0

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради  про затвердження передавальних
актів відділу освіти, молоді та спорту 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 передавальних 
актів відділу освіти, молоді та спорту 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 передачу майна з  балансу
відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради  на  баланс
КП «Добробут» 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – виконуючу обов’язки начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Чупахівської селищної ради про передачу шкільного автобуса 
у власність Олешнянському  навчально-виховному 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 передачу шкільного автобуса
у власність Олешнянському  навчально-виховному 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 передачу майна з  балансу
Чупахівської  селищної  ради  на  баланс  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  створення  комунальної
установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Віру Калач – начальника відділу культури та туризму Чупахівської
селищної ради про внесення змін до рішення   двадцять п’ятої сесії    сьомого
скликання  від  25.03.2020  р.   «Про  створення    КЗ  «Будинок  культури
Чупахівської селищної ради»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Віру Калач – начальника відділу культури та туризму Чупахівської
селищної  ради  про  показники  для  віднесення    до  груп  за  оплатою  праці
керівних працівників закладів культури
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк – начальника відділу житлово – комунального 
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради про затвердження 
акту безоплатної передачі дров з балансу  Чупахівської селищної ради на 
баланс Олешнянського  навчально – виховного комплексу: загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти  
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  зміну
конфігурації  земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:02:001:5185
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 продовження терміну дії договору
оренди земельної ділянки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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  охорону  спадкового  майна  та
управління спадщиною
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  



 Голосували:                                                                                                                   
За -19                                                                                                                               
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  охорону  спадкового  майна  та
управління спадщиною
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 охорону спадкового майна та 
управління спадщиною

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 5920382000:01:002:5110
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 5920382000:01:005:5069
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 5920385400:01:001:5771
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 5920385400:01:001:5777
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 5920355500:01:001:5496
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 5920355500:01:001:5480
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 5920355500:01:001:5493
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 затвердження проекту землеустрою



щодо відведення земельної ділянки в оренду ПСП АФ « Піонер» для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва                                                       
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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  приватному  сільськогосподарському  підприємству  агрофірмі
« Піонер»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Девятченку
Сергію Анатолійовичу 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 Макусі Вірі 
Михайлівні 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 Довгопол Ользі 
Андріївні 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 Кіяшко Віктору 
Івановичу 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 Лисоконь Сергію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

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

СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу  
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянці  Гуцовій Надії 



Миколаївні для ведення особистого селянського господарства                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці   Максаковій
Валентині 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  Табахаріну
Володимиру  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 громадянину 
Арєхову Артему Валерійовичу 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  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 затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Степановій  Ніні
Володимирівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       



 Голосували:                                                                                                                   
За -19                                                                                                                               
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 проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Манчуку Андрію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Чуб  Наталії
Вікторівні 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 Грибовій Світлані 
Михайлівні 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  Романенко Олені
Олександрівні 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  Демиденко
Валентині Василівні 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  Кубарь  Лідії
Михайлівні 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 Ведяшовій Євдокії 
Іванівни 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 Джишкаріані 
Олексію Омаровичу 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
Каманіну Валерію Івановичу 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 Володіну Олексію
Григоровичу для ведення особистого селянського господарства



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

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

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

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та
екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  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 затвердження проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Хоменку  Володимиру
Петровичу 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 Хоменку Миколі
Петровичу 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  Шульзі  Юрію
Анатолійовичу 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  Кияшку
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 затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Міщенку Сергію
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  громадянину  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 затвердження проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Кубрак  Іріні
Іларіонівні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         



Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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 проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Горяйстову
Миколі Федоровичу  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  Альохіній Оксані
Анатоліївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

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

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



СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  технічної
документації  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки  у  власність  громадянці  Душенко  Наталії  Андріївні  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  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки у власність громадянці Душенко Наталії Андріївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  технічної
документації  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки у  власність  громадянину Мініну Павлу Івановичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  гр.  Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером:
5920385400:01:001:5704
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.  Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська



селищна рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером:
5920385400:01:001:5703
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.  Петренко  Ольги  Петрівни  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва  за  адресою:  Чупахівська
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, за кадастровим номером:
5920385400:01:001:5702
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
громадян земельними ділянками на території 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  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  -  учаснику  АТО   Орлу  Євгенію  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.
Кужель Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

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

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

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Сугаку Олегу Володимировичу для ведення індивідуального садівництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.  

 Голосували:                                                                                                                   
За -19                                                                                                                               
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.
Журавель Світлані Василівні 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.
Парфіловій Надії 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.
Лапіну Віталію Ігоровичу 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.   Тертичному Станіславу  Ігнатовичу 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  Антону  Сергійовичу  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.  
Рудакову Миколі Івановичу 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.  Федусенко Олегу 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.   Іваху  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.  Кизь
Юрію Івановичу 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.
Байстрюченко  Ользі  Миколаївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на   розробку



технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр.  Ромасю Владиславу
Анатолійовичу
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр.  Манчуку Руслану 
Андрійовичу                                                                                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували:                                                                                                                    
За -19                                                                                                                               
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 про надання дозволу на  розробку технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  у  власність  гр.  Теребію  Олександру
Володимировичу
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. Свириденку Анатолію
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  ради   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність  гр.
Галушко Ользі Вікторівні 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.
Барздову  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.
Барздову  Сергію  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 розгляд заяви Полятикіної Марини
Олександрівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність 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 Полятикіна Сергія
Олександровича щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність 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 Кравчук Євгенії 
Павлівни щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність 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 Бєліка Олександра
Володимировича  щодо  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (  відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (  на
місцевості) 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  Галети  Наталії
Іванівни  щодо  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради про  розгляд  заяви  селянського
(фермерського)  господарства  «Барздова»   про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  для  оформлення  права  постійного  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  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  оренду  АТ  «
Сумиобленерго» для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель  і  споруд,  об’єктів  передачі  електричної  та  теплової  енергії,
розташованої в межах смт Чупахівка, 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 внесення змін до рішення 32 сесії 7
скликання  від  22.10.2020  «  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  для  іншого
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою: смт Чупахівка,
вул. Садова, б.54а, Охтирського району, Сумської області» 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Миколу  Маслюка  –  секретаря  Чупахівської  селищної  ради  про
звернення адміністрації Чупахівської ЗОШ І – ІІІ ступенів
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Миколу  Маслюка  –  секретаря  Чупахівської  селищної  ради  про
звернення  адміністрації  Чупахівської  ЗОШ  І  –  ІІІ  ступенів  про  звернення
депутатів Чупахівської селищної ради до народного депутата України Миколи
Задорожнього та голови Сумської обласної ради   Віктора Федорченка
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

РІЗНЕ.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  Клопотання  з  питань
дотримання  вимог  земельного  законодавства  від  11.02.2021  №  40-ДК
/0004/КВ/06/01/-21
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ




