
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
                                                        Восьма  сесія

ПРОТОКОЛ
Восьма сесія селищної ради

від 03.06.2021 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

                                                          Восьма  сесія

03.06.2021                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 21 депутат ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним восьмої сесії.

1.Про затвердження  «Програми фінансової підтримки громадської організації 
Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік».

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.

2. Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації громад.

ДОПОВІДАЄ: Людмила Воробйова – заступник голови Чупахівської 
селищної ради.

3. Про затвердження  заступників селищного  голови  з питань діяльності  
виконавчих органів  Чупахівської селищної ради.

ДОПОВІДАЄ:Олександр Кужель -  голова Чупахівської селищної ради. 

4.Про внесення змін до структури та загальної чисельності штатного розпису
виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району
Сумської області.

ДОПОВІДАЄ: Павло  ЧУБ  -  начальник   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної  роботи,  документообігу,  зав’язків  з  громадськістю   та
юридичного  забезпечення Чупахівської селищної ради.

5.Про затвердження передавальних актів про передачу матеріалів.

Доповідає: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради. 

6.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 
непрофесійній основі  в 2021 році. 

7. Про передачу матеріальних цінностей з балансу відділу соціального захисту
населення Чупахівської  селищної ради на баланс Чупахівської селищної ради. 



8. Про внесення та затвердження змін до Селищної Програми виплати 
компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі на 2021 рік.

Доповідає:  Світлана  Журавель   –  начальник  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської селищної ради.

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

Доповідає:  Олена  Бекірова  –  в.о.  начальника  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Чупахівської селищної ради.

10. 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».

11. Про винесення на публічне обговорення проектів регуляторних актів.

12. Про прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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

13.Про  створення  громадських  пасовищ  на  території  Чупахівської  селищної
ради.

14.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920386300:01:003:0072.

15.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920355500:01:001:5494.

16.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5134.

17.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5166.

18.Про поділ земельних ділянок комунальної власності.



19.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Манчук  Вірі  Олексіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства.

20.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Зваді  Віті  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянину  Гаранжі  Миколі  Олександровичу  для  ведення
особистого селянського господарства.

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину Кіяшку Роману Вікторовичу для ведення особистого
селянського господарства.

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Манжай Валентині Григорівні для ведення особистого
селянського господарства.

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Вакуленко  Тетяні  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці  Каманіній Оксані Олексіївні для ведення особистого
селянського господарства.

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Каманіній Віталіні Іванівні для ведення особистого селянського
господарства.

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянину – учаснику АТО Кулику Володимиру Анатолійовичу
для ведення особистого селянського господарства.

28.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  громадянці  Кудріній  Любові  Семенівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.

29.Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність громадянкам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній Юлії
Іванівні для ведення особистого селянського господарства.

30.  Про  затвердження  проектів  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок у власність громадянкам: Жигаліній Аллі Вікторівні та Лапіній Юлії
Іванівні для ведення особистого селянського господарства.



31.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Казьміній  Вікторії  Іванівні  для
ведення особистого селянського господарства.

32.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Білоцерківцю  Андрію
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства.

33.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кондратюку Сергію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства.

34.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Іщенку Сергію Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства.

35.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Костюк Тетяні Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.

36.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Головко Олені Вікторівні для ведення
особистого селянського господарства.

37.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Харченко  Ірині  Вікторівні  для
ведення особистого селянського господарства.

38.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Зіненко Катерині Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.

39.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Потапенку Богдану Павловичу для
ведення особистого селянського господарства.

40.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Білковській Маргариті Сергіївні для
ведення особистого селянського господарства.

41.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Гордієнко Наталії Вячеславівні для
ведення особистого селянського господарства.



42.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Горбатенко  Ірині  Сергіївні  для
ведення особистого селянського господарства.

43.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Кужелю Сергію Миколайовичу для
ведення особистого селянського господарства.

44.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Федусенку Олександру Олеговичу
для ведення особистого селянського господарства.

45.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Юхненко Ніні Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.

46.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Шудрик Надії Петрівні для ведення
особистого селянського господарства.

47.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Теребій Олександрі Михайлівні для
ведення особистого селянського господарства.

48.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Сугак  Олені  Іванівні  для  ведення
особистого селянського господарства.

49.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Лисоконь  Олені  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.

50.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Хижняку Івану Олександровичу для
ведення особистого селянського господарства.

51.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ліцзкаі Галині Сергіївні для ведення
особистого селянського господарства.

52.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Арєховій  Любові  Леонідівні  для
ведення особистого селянського господарства.

53.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Горбаньовій Ірині Володимирівні для
ведення особистого селянського господарства.



54.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Гнітій  Аліні  Володимирівні  для
ведення особистого селянського господарства.

55.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Мальченку  Івану  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства.

56.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Якушиній  Оксані  Сергіївні  для
ведення особистого селянського господарства.

57.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Сулизі Ніні Григорівні для ведення
особистого селянського господарства.

58.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Хижняк  Тетяні  Леонтіївні  для
ведення особистого селянського господарства.

59.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у власність громадянці  Діброві  Любові  Олександрівні  для
ведення особистого селянського господарства.

60.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у  власність  громадянину  Журавлю Сергію Миколайовичу
для ведення особистого селянського господарства.

61.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Саєнку Олександру Петровичу для
ведення особистого селянського господарства.

62.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Швяцкус  Наталії  Вікторівні  для
ведення особистого селянського господарства.

63.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Тимошенку Івану
Володимировичу  для ведення особистого селянського господарства.

64.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ємець Людмилі Павлівні для ведення
особистого селянського господарства.



65.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ємцю Олегу Володимировичу для
ведення особистого селянського господарства.

66.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Давидовій  Ользі  Михайлівні  для
ведення особистого селянського господарства.

67.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Тіщенко Олені Сергіївні для ведення
особистого селянського господарства.

68.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Романенко Ганні Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.

69.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Серебрякову Віктору Григоровичу
для ведення особистого селянського господарства.

70.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Кожевнікову  Василю
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства.

71.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Касьяненко Анні Іванівні для ведення
особистого селянського господарства.

72.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Криницькому  Олександру
Михайловичу для ведення особистого селянського господарства.

73.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Ткаченко  Лідії  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.

74.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Кужель  Галині  Олексіївні   для
ведення особистого селянського господарства.

75.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Дарагану Євгену
Юрійовичу для ведення особистого селянського господарства.

76.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Касьяну Миколі
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства.



77.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у власність  громадянину –  учаснику АТО Пуляку Сергію
Мар’яновичу для ведення особистого селянського господарства.

78.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Ланчаку Івану Володимировичу для
ведення особистого селянського господарства.

79.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бекіровій  Олені  Русланівні  для
ведення особистого селянського господарства.

80.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці  Сімогук Вірі Вікторівні  для ведення
особистого селянського господарства.

81.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Мороз  Світлані  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.

82.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Яровій Антоніні Петрівні для ведення
особистого селянського господарства.

83.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Чуб  Олені  Володимирівні  для
ведення особистого селянського господарства.

84.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Терещенку Віктору  Івановичу для
ведення особистого селянського господарства.

85.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у власність  громадянці  Чихладзе  Валентині  Василівні  для
ведення особистого селянського господарства.

86.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Ємець Інні Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства.

87.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Горобець Руслану Юрійовичу для
ведення особистого селянського господарства.



88.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Бідоленко  Олені  Григорівні  для
ведення особистого селянського господарства.

89.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину Гуцову Анатолію Вікторовичу для
ведення особистого селянського господарства.

90.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Довгопол Ігорю Анатолійовичу для
ведення особистого селянського господарства.

91.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Клименку Віктору Івановичу для
ведення особистого селянського господарства.

92.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянці Боровенській Валентині Миколаївні
для ведення особистого селянського господарства.

93.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність громадянину  Кубраку Євгенію Олександровичу
для індивідуального садівництва.

94.Про надання позиції щодо дозволів Головним управлінням Держгеокадастру
у  Сумській  області  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки.

95.Про надання позиції щодо дозволів Головним управлінням Держгеокадастру
у  Сумській  області  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки.

96.Про надання позиції щодо дозволів Головним управлінням Держгеокадастру
у  Сумській  області  на  розроблення  проектів  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки.

97.Про  розгляд  заяви  громадянки  Коритник  Олени  Борисівни  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.

98.Про розгляд заяви громадянина Бойка Олександра Юрійовича 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.



99.Про  розгляд  заяви  громадянина  Похваленного  Дмитра  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.

100.Про розгляд  заяви  громадянина  Кузьменко  Олександра  Вікторовича  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.

101.Про  розгляд  заяви  громадянина  Міславського  Тараса  Вікторовича  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.

102.Про розгляд заяви громадянки Швецової Анни Володимирівни 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.

103.  Про  розгляд  заяви  громадянина  Почепцова  Андрія  Анатолійовича  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.

104.Про розгляд заяви громадянина Бутко Михайла Миколайовича 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.

105.Про розгляд заяви громадянки Бутко Наталії Володимирівни 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.

106.Про розгляд  заяви  громадянина  Волошина  Миколи  Олександровича  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.

107.Про  розгляд  заяви  громадянина  Черткова  Олега  Ігоровича  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.



108.Про  розгляд  заяви  громадянина  Чижа  Вячеслава  Олександровича  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.

 109.  Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні 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. 
110. Різне.

СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря селищної ради про затвердження  
«Програми фінансової підтримки громадської організації Футбольний клуб 
«Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік».                                                                         
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – заступника голови Чупахівської 
селищної ради про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації громад
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2. СЛУХАЛИ : Олександра Кужеля -  голову Чупахівської селищної ради 
про затвердження  заступників селищного  голови  з питань діяльності  
виконавчих органів  Чупахівської селищної ради. 
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:                                                                                                             
ЗА – 20                                                                                                                            
ПРОТИ – 0                                                                                                                      
УТРИМИАЛИСЯ – 2

4.  СЛУХАЛИ:  Павла  Чуба  -  начальника   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зав’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення  Чупахівської селищної ради про внесення змін до структури та
загальної  чисельності  штатного  розпису  виконавчого  комітету  Чупахівської
селищної ради  Охтирського району Сумської області.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



5.СЛУХАЛИ: Наталію Чуб - головного бухгалтера Чупахівської селищної ради 
про затвердження передавальних актів про передачу матеріалів.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  – начальника відділу соціального захисту
населення   Чупахівської  селищної  ради  про  виплату  компенсації  фізичним
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2021 році. 
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

7. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  – начальника відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради про передачу матеріальних цінностей з 
балансу відділу соціального захисту населення Чупахівської  селищної ради на 
баланс Чупахівської селищної ради.                                                                            
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

8. СЛУХАЛИ: Світлану Журавель  – начальника відділу соціального захисту 
населення  Чупахівської селищної ради про внесення та затвердження змін до 
Селищної Програми виплати компенсації фізичним особам,які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021 рік.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

9.  СЛУХАЛИ: Олену  Бекірову  –  в.о.  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

10. 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

11. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради про  винесення на публічне обговорення проектів 
регуляторних актів.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



12.СЛУХАЛИ:Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської
селищної  ради  про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

13.СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про створення громадських пасовищ на
території Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

14.  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 5920386300:01:003:0072.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

15.  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 5920355500:01:001:5494.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -19
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ - 0

16.  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 5920382000:01:001:5134.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ: 
ЗА -19
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ - 0



17.  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 5920382000:01:001:5166.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ: ЗА -19
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ - 0

18.  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

19.  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  Манчук  Вірі
Олексіївні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:     ЗА- 21   ПРОТИ – 0 УТРИМАЛИСЯ - 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1  

20.  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  Зваді  Віті
Володимирівні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

21.  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 Гаранжі Миколі
Олександровичу для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

22.  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 Кіяшку Роману
Вікторовичу для ведення особистого селянського господарства.



УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

23.  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 Манжай Валентині
Григорівні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

24.  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 Вакуленко Тетяні
Іванівні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

25.  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  Каманіній Оксані
Олексіївні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

26.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Каманіній Віталіні Іванівні
для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

27.  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
Кулику  Володимиру  Анатолійовичу  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



28.  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  Кудріній  Любові
Семенівні для ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

29.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянкам:
Жигаліній  Аллі  Вікторівні  та  Лапіній  Юлії  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

30.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадянкам:
Жигаліній  Аллі  Вікторівні  та  Лапіній  Юлії  Іванівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

31.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Казьміній  Вікторії  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ  - 1

32.  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  Білоцерківцю  Андрію  Анатолійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



33.  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  Кондратюку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

34.  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  Іщенку  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

35.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про   надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Костюк  Тетяні  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

36.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Головко  Олені  Вікторівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

37.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Харченко  Ірині  Вікторівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



38.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Зіненко  Катерині  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

39.  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  Потапенку  Богдану  Павловичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

40.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці   Білковській  Маргариті  Сергіївні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

41.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Гордієнко Наталії Вячеславівні для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

42.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Горбатенко  Ірині  Сергіївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



43.  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  Кужелю  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

44.  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  Федусенку  Олександру  Олеговичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

45.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Юхненко  Ніні  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

46.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Шудрик  Надії  Петрівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

47.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Теребій  Олександрі  Михайлівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



48.СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  Про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Сугак  Олені  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

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

50.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянину  Хижняку  Івану  Олександровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

51.П СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Ліцзкаі  Галині  Сергіївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

52.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Арєховій Любові  Леонідівні  для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



53.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Горбаньовій  Ірині  Володимирівні  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

54.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Гнітій  Аліні  Володимирівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

55.  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 Мальченку Івану Івановичу для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

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

57.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Сулизі  Ніні  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



58.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Хижняк  Тетяні  Леонтіївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

59.Про надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у власність громадянці  Діброві  Любові  Олександрівні  для
ведення особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

60.  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  Журавлю  Сергію  Миколайовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

61.  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  Саєнку  Олександру  Петровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

62.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Швяцкус  Наталії  Вікторівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства. 
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

63.  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 Тимошенку Івану Володимировичу  для ведення
особистого селянського господарства. 
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

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

65.  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  Ємцю  Олегу  Володимировичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ  - 1

66.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Давидовій Ользі  Михайлівні для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

67.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Тіщенко  Олені  Сергіївні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



68.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Романенко  Ганні  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

69.  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  Серебрякову  Віктору  Григоровичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

70.  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  Кожевнікову  Василю  Анатолійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

71.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Касьяненко  Анні  Іванівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

72.  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 Криницькому Олександру Михайловичу для ведення особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



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

74.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Кужель  Галині  Олексіївні   для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

75.  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  Дарагану  Євгену  Юрійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

76.  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  Касьяну  Миколі  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

77.  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  Пуляку  Сергію  Мар’яновичу  для  ведення
особистого селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



78.  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  Ланчаку  Івану  Володимировичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

79.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Бекіровій  Олені  Русланівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:
ЗА -21
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАВ  - 1

80.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Сімогук  Вірі  Вікторівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

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

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



УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

83.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Чуб  Олені  Володимирівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

84.  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   Терещенку  Віктору   Івановичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

85.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці Чихладзе Валентині Василівні для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

86. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
громадянці Ємець Інні Миколаївні для ведення особистого селянського 
господарства. 
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:ЗА- 21 ПРОТИ – 0 УТРИМАЛИСЯ – 0 НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1

87.  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   Горобець  Руслану  Юрійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно



88.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  надання  дозволу  на  розробку
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність
громадянці  Бідоленко  Олені  Григорівні  для  ведення  особистого  селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

89.  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  Гуцову  Анатолію  Вікторовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

90.  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   Довгопол  Ігорю  Анатолійовичу  для  ведення  особистого
селянського господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

91.  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  Клименку Віктору Івановичу для ведення особистого селянського
господарства.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

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



93.  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   Кубраку  Євгенію  Олександровичу  для  індивідуального
садівництва.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:ЗА – 21 ПРОТИ - 0 УТРИМАЛИСЯ – 0   НЕ ГОЛОСУВАВ - 1

94.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології   Чупахівської  селищної  ради про надання  позиції  щодо дозволів
Головним управлінням Держгеокадастру  у  Сумській  області  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

95.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології   Чупахівської  селищної  ради про надання  позиції  щодо дозволів
Головним управлінням Держгеокадастру  у  Сумській  області  на  розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки.
УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

96. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про надання позиції щодо дозволів 
Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області на розроблення 
проектів землеустрою щ УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.  
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно
одо відведення земельної ділянки.

97.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянки
Коритник  Олени  Борисівни  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

98.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина Бойка
Олександра Юрійовича 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

99.  СЛУХАЛИ:Оксану  Альохіну  -  виконуючу  обов’язки  начальника  відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Похваленного Дмитра 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:
ЗА – 19
ПРОТИ -2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

100.  СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Кузьменко Олександра Вікторовича 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:
ЗА – 20
ПРОТИ – 0
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2

101.  СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Міславського  Тараса  Вікторовича  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:
ЗА – 20
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0



102. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки 
Швецової Анни Володимирівни 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:
ЗА – 20
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

103.  СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про   розгляд  заяви  громадянина
Почепцова  Андрія  Анатолійовича  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:
 ЗА – 20
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

104.  СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про  розгляд заяви громадянина Бутко
Михайла Миколайовича 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:
ЗА – 20
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

105. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Бутко 
Наталії Володимирівни 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: 
ЗА – 20
ПРОТИ – 2
УТРИМАЛИСЯ – 0
НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 0

106.  СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну -  виконуючу обов’язки начальника відділу
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та  екології   Чупахівської  селищної  ради  про  розгляд  заяви  громадянина
Волошина Миколи Олександровича 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

107. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина 
Черткова Олега Ігоровича 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

108. СЛУХАЛИ:Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 
економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин
та екології  Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина Чижа 
Вячеслава Олександровича 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

 109. 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  Барздовій  Тетяні
Яківні для ведення особистого селянського господарства.



УХВАЛИЛИ: рішення по даному питанню додається.                                             
ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно

110. Різне.

Селищний голова                                                                 Олександр КУЖЕЛЬ


