
 
Чупахівська селищна рада 

Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 

Дванадцята  сесія 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

Дванадцята сесія селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 02.11.2021 року 

                                                                                                     на              аркушах 

 

 



 
ПРОТОКОЛ 

Восьме скликання 

                                                      Дванадцята   сесія 

 

02.11.2021                                                                         смт  Чупахівка                                   

Обрано депутатів -22 

Присутні на сесії – 19  депутатів ( список присутніх депутатів додається) 

Селищний голова Олександр Кужель відсутній. 

        Розпочинає сесію секретар селищної ради Микола Маслюк, який 

ознайомив присутніх з порядком денним дванадцятої  сесії.  

 

1. Про внесення змін до Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва Чупахівської селищної територіальної громади на 2021- 2023 

роки 

 

2. Про затвердження плану діяльності  Чупахівської селищної ради з підготовки 

регуляторних актів в 2022 році 

 

3. 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» 

 
4.Про зміну Замовника з проведення реконструкції другого корпусу будівлі 

Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

 

5.Про затвердження рішення виконавчого комітету, прийнятого в міжсесійний 

період 

 

6.Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 20.08.2020 року «Про прийняття субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» 

 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу. 

 

7.Про збільшення кількості адміністративних послуг, що надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Лідія Кузьменко – начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг». 

8. Про затвердження Положення про відділ освіти, культури, туризму, молоді 

та спорту Чупахівської селищної ради. 



9. Про передачу майна з балансу КЗ Чупахівський ЗДО (ясла  - садок ) 

«Сонечко – 1» на баланс КП «Добробут». 

10.Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської 

селищної ради  на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

11.Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-виховному 

комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова –  начальник відділу освіти,  молоді та спорту 

12.Про внесення та затвердження змін до Селищної програми виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі на 2021 рік. 

13.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі в 2021 році. 

 ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель - начальник  відділу соціального захисту 

населення. 

14.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». 

 

15.Про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність Чупахвської 

селищної ради Охтирського району Сумської області  

 

16.Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5685 

 

17.Про поділ земельних ділянок комунальної власності 

 

18.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 

19.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 



20.Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

 

21.Про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

 

22.Про надання земельної ділянки в оренду ТОВ « УКРТАУЕР» для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  

 

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Максаковій Аліні Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Нещеретній Тетяні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Швецову Володимиру Олексійовичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

 

28.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Гиркіній Олені Олексіївні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Проценку Івану Павловичу  для ведення особистого 

селянського господарства 

 

30.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Харченко Олені Семенівні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

31.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Голосову Івану Григоровичу  для ведення особистого 

селянського господарства 

 



32.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Кісліченку Олександру Анатолійовичу  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

33.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Хоменку Олександру Олексійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

34.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Макусі Володимиру Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

35.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Ємцю Володимиру Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Ярошенку Сергію Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

37.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Сидоренко Марії Костянтинівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Потапенко Юлії Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

39.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Бублик Марині Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

40.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Харченко Ніні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

41.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Харченко Віктору Михайловичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

42.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Гуцолову Євгенію Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

43.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Жигаліну Володимиру Валентиновичу для ведення 

особистого селянського господарства 



 

44.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Неваленному Павлу Яковичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

45.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Колотовій Наталії Павлівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

46.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Олійник Наталії Василівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

47.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Демиденко Світлані Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

48.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Бондар Наталії Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

49.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Гоменюк Надії Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

50.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину – учаснику АТО Галушці Олексію Леонідовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

  

51.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гончару Володимиру Яковичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

52.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Бублику Сергію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

53.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

54.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 



власність громадянину Гутку Віталію Павловичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

55.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

 

56.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

 

57.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянці Кривобок Валентині Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

58.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянці Марчевській Раїсі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

59.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Ольховику Олегу Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

60.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Мурашко Надії Василівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

61.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

62.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Божку Володимиру Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

63.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

64.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Хижковому Володимиру Степановичу для ведення 

особистого селянського господарства 



 

65.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Семенюку Сергію Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

66.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

67.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Кошелєвій Валентині Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

68.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Полуйко Анні Олексіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

69.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Кузьменко Наталії Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

70.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Заікіній Аліні Валеріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

71.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Галушко Ользі Вікторівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

72.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Бережній Анжелі Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

73.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Мазун Світлані Василівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

74.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Вакуленку Віталію Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

75.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

76.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



громадянину Бирдіну Івану Петровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель і споруд 

 

77.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Луценко Раїсі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

78.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Поддячій Любові Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

79.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Закаблук Наталії Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

80.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

81.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Ашуровій Галині Геннадіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

82.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Пісковець Ірині Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

83.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Гущі Інні Леонідівні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

84.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Ахмед Ользі Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

85.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

86.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Удовиченку Назару Валерійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

87.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Ярошенку Олегу Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 



88.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

89.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Демченку Сергію Михайловичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

90.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

91.Про надання дозволу громадянину Невдачину Андрію Григоровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

92.Про надання дозволу громадянину Невдачину Івану Михайловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

93.Про надання дозволу громадянину Мартишку Олександру Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

94.Про надання дозволу громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

95.Про надання дозволу громадянці Нещеретній Тетяні Григорівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

96.Про надання дозволу громадянці Загнойко Тетяні Василівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

 

97.Про надання дозволу громадянину Скрипнику Володимиру Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

98.Про надання дозволу громадянину Склярову Олександру Петровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

99.Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Попеті Денису 

Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  



 

100.Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Іванову Сергію 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

101.Про надання дозволу громадянину Поддячому Олександру Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

 

102.Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 

Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

103.Про надання дозволу громадянці Поддячій Валентині Францівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

104.Про надання дозволу громадянину Кузьменку Володимиру Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 

105.Про надання дозволу громадянці – учасниці АТО Фальченко Надії 

Євгенівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

 

106.Про надання дозволу громадянці Солонніковій Ользі Іванівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

107.Про надання дозволу громадянину Кондратюку Олександру Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 

108.Про надання дозволу громадянці Масько Інні Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

109.Про надання дозволу громадянину Максакову Юрію Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

110.Про надання дозволу громадянину Харченку Віталію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 



111.Про надання дозволу громадянину Жарікову Сергію Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

112.Про надання дозволу громадянину Заікіну Сергію Івановичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

 

113.Про надання дозволу громадянці Максименко Юлії Миколаївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

114.Про надання дозволу громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

115.Про надання дозволу громадянці Кузьменко Лідії Григорівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

116.Про надання дозволу громадянці Каманіній Інні Борисівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

  

117.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну ділянку (пай) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

118.Про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Семегуку Олександру 

Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

 

119.Про надання дозволу громадянці Яризько Олені Петрівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

120.Про надання дозволу громадянину Кучеру Василю Павловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

121.Про надання дозволу громадянці Гордієнко Валентині Дмитрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 



122.Про надання дозволу громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 

123.Про надання дозволу громадянці Шевцовій Віті Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

124.Про надання дозволу громадянину Ланчаку В’ячеславу Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

125.Про надання дозволу громадянці Гнедіній Наталії Вікторівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

126.Про надання дозволу громадянці Лупаіні Ользі Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

127.Про надання дозволу громадянці  Помазан  Людмилі Костянтинівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 

128.Про надання дозволу громадянину Рудакову Олегу Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

129.Про надання дозволу громадянці Пінчук Ользі Володимирівні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

130.Про надання дозволу громадянину Гутку Валерію Олександровичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

131.Про надання дозволу громадянці Кондратюк Людмилі Олексіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

132.Про надання дозволу громадянці Волошко Дар’ї Сергіївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

133.Про надання дозволу громадянину Влезько Миколі Павловичу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  



 

134.Про надання дозволу громадянці Сев’ян Яні Анатоліївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

135.Про надання дозволу громадянину Тертичному Сергію Володимировичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

136.Про надання дозволу громадянину Журавлю Руслану Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

137.Про надання дозволу громадянці Воробйовій Тетяні Олександрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

 

138.Про розгляд заяви громадянина  Артемова Ігоря Олеговича 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 

 

139.Про розгляд заяви громадянки  Рибалко Галини Миколаївни 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 

 

140.Про розгляд заяви громадянки  Сидоренко Тетяни Іванівни 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 

 

141.Про розгляд заяви громадянки  Слухай Наталії Іванівни 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 

 

142.Про розгляд заяви громадянки  Михайленко Ірини 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 

 

143.Про розгляд заяви громадянки  Єременко Галини Євгенівни 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 



 

144.Про розгляд заяви громадянки  Совало Інни Миколаївни 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 

 

145.Про розгляд заяви громадянки  Демиденко Аліни Миколаївни 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 

 

146.Про розгляд заяви громадянина  Демиденка Івана 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 

 

147.Про розгляд заяви громадянина  Макаренка Юрія 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 

 

148.Про розгляд заяви громадянина  Макаренка Сергія 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 

 

149.Про розгляд заяви громадянина Бабаєва  Руслана  Асифовича  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

150.Про розгляд заяви громадянина  Войт Сергія Юрійовича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер  5920382000:01:004:5036 у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

151. Про розгляд заяви громадянина Коваленка Миколи Семеновича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

 



152.Про розгляд заяви громадянки Музичук Наталії Іванівни  про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий 

номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

153.Про розгляд заяви громадянки Плєвако Ганни Василівни про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий 

номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

154.Про розгляд заяви громадянки  Черкашиної  Вікторії  Орестівни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер5920382000:01:003:5085у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області 

 

155. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні  для ведення особистого 

селянського господарства 

 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу економічного 

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології . 

 

РІЗНІ: 

156.Про припинення виплати компенсації фізичній особі, яка надає послуги з догляду 

на непрофесійній основі,  в 2021 році  

157.Про внесення та затвердження змін до рішення одинадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.09.2021 року «Про виплату 

компенсації  фізичним особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній 

основі  в 2021 році» 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель - начальник  відділу соціального захисту 

населення. 

158.Про внесення змін до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 20.08.2020 року «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» 

 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу. 

 

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний дванадцятої сесії селищної 

ради восьмого скликання. 

 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про внесення змін до 

Програми розвитку малого та середнього підприємництва Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2021- 2023 роки 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 

затвердження плану діяльності  Чупахівської селищної ради з підготовки 

регуляторних актів в 2022 році 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

3 . СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 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 

 
4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про зміну 

Замовника з проведення реконструкції другого корпусу будівлі Чупахівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 

затвердження рішення виконавчого комітету, прийнятого в міжсесійний період 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

6. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 

внесення змін до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської 

селищної ради від 20.08.2020 року «Про прийняття субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

7.СЛУХАЛИ: Лідію Кузьменко – начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» про збільшення кількості адміністративних послуг, 

що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради                                                                                            

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                                 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



8. СЛУХАЛИ: Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту 

про затвердження Положення про відділ освіти, культури, туризму, молоді та 

спорту Чупахівської селищної ради.                                                                                                         

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                     

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

9. CЛУХАЛИ: Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту 

про передачу майна з балансу КЗ Чупахівський ЗДО (ясла  - садок ) «Сонечко – 

1» на баланс КП «Добробут».  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

10. CЛУХАЛИ: Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту 
про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту  Чупахівської 

селищної ради  на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області                                       

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

11. CЛУХАЛИ: Олену Бекірову –  начальника відділу освіти,  молоді та спорту 
про затвердження проєктно-кошторисної документації по об’єкту:  

«Реконструкція системи опалення в Олешнянському навчально-виховному 

комплексі: загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти 

імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради  

Охтирського району Сумської області (Сумська обл., Охтирський р-н, 

с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

12. СЛУХАЛИ:Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту 

населення 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 

13. СЛУХАЛИ:Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту 

населення про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі в 2021 році.                                                                                   

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

14. СЛУХАЛИ: Галину Ашурову – головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги» 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 

 

15.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

16. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 

5920385400:01:001:5685 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

17. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про поділ земельних ділянок комунальної власності 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

18. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

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 про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

20. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки 

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 про надання земельної ділянки в оренду ПП « Довжик» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва під власним майном  

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 про надання земельної ділянки в оренду ТОВ « УКРТАУЕР» для 

розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  

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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Максаковій Аліні Олександрівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Совало Ірині Вікторівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Міславському Тарасу Вікторовичу для 

ведення особистого селянського господарства 

Депутати Сугак Д.М., Сугак О.В.  публічно повідомили про конфлікт інтересів 

під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і 

голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 17 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 2.  

 

 

 

 



26. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Нещеретній Тетяні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Швецову Володимиру Олексійовичу для 

ведення особистого селянського господарства  

Депутати Сугак Д.М., Сугак О.В.  публічно повідомили про конфлікт інтересів 

під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і 

голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 17 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2 

 

28. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гиркіній Олені Олексіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Проценку Івану Павловичу  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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Харченко Олені Семенівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Голосову Івану Григоровичу  для ведення 

особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

32. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Кісліченку Олександру 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хоменку Олександру Олексійовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Макусі Володимиру Олександровичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ємцю Володимиру Павловичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ярошенку Сергію Петровичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Сидоренко Марії Костянтинівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Потапенко Юлії Михайлівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бублик Марині Михайлівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Харченко Ніні Іванівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Харченко Віктору Михайловичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гуцолову Євгенію Миколайовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Жигаліну Володимиру Валентиновичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Неваленному Павлу Яковичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Колотовій Наталії Павлівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Олійник Наталії Василівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Демиденко Світлані Миколаївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бондар Наталії Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 



Депутати Ковальова О.М., Ковальов І.П. публічно повідомили про конфлікт 

інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 

рішення і голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 15 

ПРОТИ – 2 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 2 

 

49. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гоменюк Надії Іванівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Галушці Олексію 

Леонідовичу для ведення особистого селянського господарства 

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

51. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гончару Володимиру Яковичу 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Бублику Сергію Івановичу 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гутку Віталію Павловичу 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Гаранжі Анатолію Івановичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу для будівництва і 

обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 

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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянці Кривобок Валентині Миколаївні 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

власність громадянці Марчевській Раїсі Олександрівні для ведення особистого 

селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

59. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ольховику Олегу Володимировичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мурашко Надії Василівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хрякову Олександру Миколайовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Божку Володимиру Миколайовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Гончару Володимиру Сергійовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Хижковому Володимиру Степановичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Семенюку Сергію Олександровичу для 

ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

66. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кузьменко Ганні Сергіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Кошелєвій Валентині 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Полуйко Анні Олексіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 



ділянки у власність громадянці Кузьменко Наталії Анатоліївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Заікіній Аліні Валеріївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Галушко Ользі Вікторівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Бережній Анжелі Володимирівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Мазун Світлані Василівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Вакуленку Віталію Олександровичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Лапіну Миколі Валерійовичу 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 про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянину Бирдіну Івану Петровичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку,господарських будівель і споруд 

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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Луценко Раїсі Олександрівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Поддячій Любові Андріївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Закаблук Наталії Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

80. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Юзефів Тетяні Дмитрівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ашуровій Галині Геннадіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Пісковець Ірині Іванівні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Гущі Інні Леонідівні для ведення особистого 

селянського господарства 

Депутат Маслюк М.М. публічно повідомив про конфлікт інтересів під час 

розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і 

голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 18 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 

 

84. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Ахмед Ользі Сергіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Олефіренку Олексію Сергійовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Удовиченку Назару Валерійовичу для ведення 

особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

87. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Ярошенку Олегу Сергійовичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Шестаковій Ользі Сергіївні 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Демченку Сергію Михайловичу 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 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянину Водяницькому Сергію Миколайовичу 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 про надання дозволу громадянину Невдачину Андрію Григоровичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність 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 про надання дозволу громадянину Невдачину Івану Михайловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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 про надання дозволу громадянину Мартишку Олександру 

Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

94. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Кошелєву Олексію Олексійовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

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 про  надання дозволу громадянці Нещеретній Тетяні Григорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

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 про надання дозволу громадянці Загнойко Тетяні Василівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

97. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Скрипнику Володимиру 



Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

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 про надання дозволу громадянину Склярову Олександру Петровичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

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 про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Попеті Денису 

Андрійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

100. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Іванову Сергію 

Олександровичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

101. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Поддячому Олександру 

Миколайовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

102. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 

Валерійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 



103. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Поддячій Валентині Францівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

104. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Кузьменку Володимиру 

Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

105. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці – учасниці АТО Фальченко Надії 

Євгенівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

106. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Солонніковій Ользі Іванівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

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 про надання дозволу громадянину Кондратюку Олександру 

Сергійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

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 про надання дозволу громадянці Масько Інні Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

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 про надання дозволу громадянину Максакову Юрію Вікторовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

110. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Харченку Віталію Миколайовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

111. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Жарікову Сергію Васильовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

112. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Заікіну Сергію Івановичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

113. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про  надання дозволу громадянці Максименко Юлії Миколаївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

114. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

115. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Кузьменко Лідії Григорівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

116. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Каманіній Інні Борисівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

117. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну ділянку (пай) громадянці Савостьяновій Парасковії Афанасіївні 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

118. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину – учаснику АТО Семегуку 

Олександру Олексійовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

119. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Яризько Олені Петрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 



120. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Кучеру Василю Павловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

121. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Гордієнко Валентині Дмитрівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

122. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства 

Депутат Маслюк М.М. публічно повідомив про конфлікт інтересів під час 

розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і 

голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 18 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 

 

123. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Шевцовій Віті Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

124. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Ланчаку В’ячеславу Вікторовичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



125. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Гнедіній Наталії Вікторівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

126. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Лупаіні Ользі Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

127. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці  Помазан  Людмилі Костянтинівні 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

128. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Рудакову Олегу Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

129. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Пінчук Ользі Володимирівні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

130. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Гутку Валерію Олександровичу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

131. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Кондратюк Людмилі Олексіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

132. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Волошко Дар’ї Сергіївні на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

133. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Влезько Миколі Павловичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

134. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Сев’ян Яні Анатоліївні на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

135. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Тертичному Сергію 

Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

136. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянину Журавлю Руслану Сергійовичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

137. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про надання дозволу громадянці Воробйовій Тетяні Олександрівні 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства  

Депутат Воробйова Л.В. публічно повідомила  про конфлікт інтересів під час 

розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті рішення і 

голосуванні  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

ЗА- 17 

ПРОТИ – 1 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ - 1 

 

138. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина  Артемова Ігоря Олеговича 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 

 

139. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Рибалко Галини Миколаївни 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 

 

140. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Сидоренко Тетяни Іванівни 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 

 

141. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Слухай Наталії Іванівни 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 

 

142. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Михайленко Ірини 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: одноголосно 

 

143. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Єременко Галини Євгенівни 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 

 

144. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Совало Інни Миколаївни 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 

 

145. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки  Демиденко Аліни Миколаївни 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 

 

146. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина  Демиденка Івана 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: одноголосно 

 

147. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина  Макаренка Юрія 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 

 

148. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина  Макаренка Сергія 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 

 

149. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина Бабаєва  Руслана  Асифовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

150. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина  Войт Сергія Юрійовича про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер  5920382000:01:004:5036 у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



151. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянина Коваленка Миколи Семеновича   про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

152. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки Музичук Наталії Іванівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

153. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про розгляд заяви громадянки Плєвако Ганни Василівни про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення  

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

154. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про  розгляд заяви громадянки  Черкашиної  Вікторії  Орестівни  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер5920382000:01:003:5085 у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

155. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - виконуючу обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин 

та екології про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці Хижняк Антоніні Миколаївні  для ведення 

особистого селянського господарства 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 



 

 РІЗНІ: 

156.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту 

населення про припинення виплати компенсації фізичній особі, яка надає 

послуги з догляду на непрофесійній основі,  в 2021 році                                                               

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                      

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

157.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель - начальника  відділу соціального захисту 

населення про внесення та затвердження змін до рішення одинадцятої сесії 

восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28.09.2021 року «Про 

виплату компенсації  фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі  в 2021 році» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                      

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

158. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про 

внесення змін до рішення десятої сесії восьмого скликання Чупахівської  

селищної ради від 20.08.2020 року «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 

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
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