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РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Стаття 1. Рада громади 
1. Чупахівська селищна рада (далі – рада) є виборним представницьким органом 
місцевого самоврядування, що складається з депутатів і, відповідно до чинного 
законодавства, представляє Чупахівську селищну об’єднану територіальну громаду та 
здійснює від її імені та в її  інтересах функції і повноваження органу  місцевого 
самоврядування. 
2.  Загальний (кількісний) склад сільської ради (далі – Рада) визначений відповідно 
до статті 197 Виборчого кодексу України та становить 22 депутати. 
3.  Рада вважається правомочною (має правомочний склад) за умови обрання не 
менше двох третин депутатів від загального складу Ради і визнання їх повноважень 
сільською територіальною виборчою комісією. 
4.  У разі, якщо до Ради обрано менше двох третин депутатів Ради від її загального 
складу, до обрання необхідної кількості депутатів Ради продовжує здійснювати 
повноваження Рада попереднього скликання. 
5.  У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів Ради, внаслідок 
чого до складу Ради входить менше двох третин депутатів від загального складу Ради, до 
обрання необхідної кількості депутатів така Рада вважається правомочною за наявності 
більше половини депутатів Ради від її загального складу. 
6.  Строк повноважень Ради визначається Конституцією України. 

7. Повноваження Ради починаються з дня відкриття першої сесії Ради з моменту 
офіційного оголошення підсумків виборів селищною територіальною виборчою комісією і 
закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання. 
8. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією 
України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 
депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», іншими 
законодавчими актами України, цим регламентом, рішеннями ради. 
Стаття 2. Предмет регламенту  та правові засади організаційної роботи Ради 

1. Рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє 
відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 
іншими чинними актами законодавства України та Регламентом роботи Ради. 

2. Рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в органах Державної 
казначейської служби України, символіку, може від свого імені набувати майнових і 
особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем або третьою 
особою у суді та мати інші реквізити і повноваження, передбачені чинним законодавством 
України. 



3. Регламент роботи Ради (надалі – Регламент), який має силу нормативно-
правового акту, встановлює порядок роботи Ради та її органів, посадових осіб, засади 
формування, організації роботи та припинення діяльності постійних, тимчасових 
контрольних та інших депутатських комісій, депутатських груп і фракцій, порядок 
скликання сесій Ради, підготовки і ведення пленарних засідань Ради, процедури 
підготовки та розгляду питань, віднесених до повноважень Ради, прийняття рішень.  
 

Стаття 3. Місце проведення та мова ведення пленарних засідань Ради 
1. Рада проводить пленарні засідання в приміщеннях комунальної власності або в 

приміщеннях, які знаходяться в користуванні селищної ради за адресою зазначеною в 
розпорядженні селищного  голови про скликання сесії. 

Пленарні засідання проходять у сесійній залі, в якій встановлений Державний 
прапор України. 

2. У період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), чи в 
інших визначених законодавством випадках пленарні засідання Ради та постійних комісій 
відповідно до розпорядження голови Ради можуть проводитися в режимі відеоконференції 
або аудіоконференцій (далі - дистанційне засідання), крім питань, що потребують 
таємного голосування.  

Режим дистанційного засідання має забезпечувати: 
- можливість реалізації прав депутатів Ради;  
- ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні колегіального органу;  
- встановлення та фіксацію результатів голосування щодо кожного питання; 
- можливість запису засідання та його зберігання. 
3. Засідання Ради ведуться державною мовою.  
4. Промовець, який не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою 

відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови 
як державної».  

 
Стаття 4. Гласність у роботі Ради 
1. Засідання Ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними. 
2. За рішенням Ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно 
визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які 
стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений 
спеціальний режим захисту.  
3. У ході відкритого засідання Ради у сесійній залі мають право бути присутніми, крім 
депутатів Ради, посадові особи Ради та її виконавчих органів, старости, депутати районної 
та обласної рад, народні депутати України, представники державних, правоохоронних 
органів, журналісти, члени делегацій, що знаходяться в Раді з офіційним візитом, 
громадяни, а також особи, запрошені до участі в роботі Ради.  

 У період проведення карантинних чи інших обмежувальних заходів засідання 
Ради та її органів відповідно до розпорядження голови Ради проходять за участі 
обмеженого кола присутніх та/або без запрошених. 

4. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, 
розголошення, яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно 
оприлюднюється в установленому регламентом порядку. 
5. Гласність роботи Ради забезпечується: 
            -доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради; 
             -можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і 
радіомовлення; 
           -публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі; 

 -можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї 
статті) роботу ради; 
-розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради 
на      офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет). 

6. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний 



термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання,  
поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової 
інформації, секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може 
бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової 
інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються 
серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі 
«закритого засідання». 
7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни ( на визначених для них 
місцях) за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар 
ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному 
засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у 
відповідному секторі сесійного залу. 
8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших 
осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання 
ради, особи (за винятком технічних працівників), які не є її депутатами, не повинні 
перебувати в місці розміщення депутатів. 
 
Стаття 5. Запрошені на засідання Ради 
1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися 
фізичні особи та представники юридичних осіб. 
2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої 
посадової особи місцевого самоврядування. 
3. На вимогу ради або її посадових осіб, керівники розташованих на території 
юрисдикції Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади, підприємств, 
установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання 
ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її 
органів, відповідей на запити депутатів. 
4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні 
за офіційним запрошенням. 
5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні дотримуватись 
порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, після попередження 
головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на 
засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання. 
Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів 
1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно. 
2. Герб громади та хоругва (прапор) громади встановлюються на будинку ради на 
постійно. 
3. На час пленарних засідань ради в залі, де проходить засідання, встановлюються 
Державний Прапор та хоругва (прапор) громади. 
4. Поруч з Державним Прапором України та прапором громади може 
здійснюватися підняття прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких 
правил: 

- прапор громади та Європейського Союзу не можуть мати розміри, більші за 
Державний Прапор України; 
-прапор громади та Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду 
будинку) боку або нижче Державного Прапора України. 

 
РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ 
Глава 1. Депутати селищної ради 

Стаття 7. Строк повноважень депутата Ради 
1. Депутат Ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його до Ради 

відповідно до Виборчого кодексу України. 
Повноваження депутата Ради починаються в день відкриття першої сесії Ради з 

моменту офіційного оголошення підсумків виборів селищною  територіальною виборчою 
комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії Ради нового скликання, крім 
передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата Ради. 



Рада невідкладно інформує селищну  територіальну виборчу комісію про 
дострокове припинення повноважень депутата Ради. 

2. Після набуття депутатом Ради повноважень йому видається посвідчення. 
3. Повноваження депутата Ради, обраного замість того, який вибув, починаються з 

дня оголошення на пленарному засіданні Ради відповідного повідомлення селищною 
територіальною виборчою комісією.  

4. Спори щодо набуття повноважень депутатів Ради вирішуються судом. 
Стаття 8. Права та обов'язки депутата Ради  
1. Депутат Ради є повноважним і рівноправним членом Ради.  
2. Депутат Ради відповідно до чинного законодавства України наділяється всією 

повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності Ради та її 
органів. 

3. Депутат Ради має право: 
1) ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на пленарних засіданнях 

Ради та засіданнях її органів, до складу яких він входить, з моменту визнання його 
повноважень; 

2) дорадчого голосу на засіданнях органів Ради, до складу яких він не входить, а 
також на загальних зборах громадян, громадських слухань, засіданнях органів 
самоорганізації населення, що проводяться в межах відповідної території; 

3) обирати і бути обраним до органів Ради; 
4) офіційно представляти виборців у Раді та її органах, в органах самоорганізації 

населення, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності, 
розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, з питань, що належать до відання 
Ради;  

5) порушувати перед Радою та її органами, органами самоорганізації населення, 
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, 
розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, та їх посадовими особами, а також 
керівниками правоохоронних і контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси 
виборців, та вимагати їх вирішення; 

6) вносити на розгляд Ради та її органів, підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на відповідній 
території, та їх посадових осіб, пропозиції з питань, пов'язаних із його депутатською 
діяльністю, брати участь у їх розгляді; 

7) на невідкладний прийом посадовими особами апарату Ради, відділів, інших 
виконавчих органів, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форми 
власності, розташованих та/або зареєстрованих на території Ради, з питань депутатської 
діяльності; 

8) у порядку, визначеному цим Регламентом, вносити на розгляд Ради та її органів 
проекти рішень з питань, пропозиції та доповнення до них; 

9) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного сесії Ради, порядку 
розгляду питань та проєктів рішень Ради; 

10) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати 
довідки; 

11) брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам та 
головуючому на пленарному засіданні Ради; 

12) вносити пропозиції щодо персонального складу органів, які утворюються 
Радою, та кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються 
Радою; 

13) порушувати питання про недовіру голові Ради, розпуск органів, утворених 
Радою, в порядку, визначеному чинним законодавством України;  

14) на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; 
15) оголошувати на пленарних засіданнях Ради та засіданнях її органів звернення, 

запити, заяви, пропозиції як власні, так і за дорученням громадян або їх об'єднань, якщо 
вони мають суспільне значення; 

16) порушувати в Раді та її органах питання про необхідність проведення 
перевірок, діяльності підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ і 



організацій; 
17) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи 

інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а 
також з питань, що входять до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють 
на території області; 

18) об'єднуватися з іншими депутатами Ради в депутатські групи і фракції Ради, 
вносити пропозиції щодо утворення (обрання) Погоджувальної Ради депутатських груп та 
фракцій Ради, тимчасових контрольних та інших депутатських комісій Ради, 
затвердження їх кількісного, персонального та керівного складу, а також входити до їх 
складу; 

19) знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у 
відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих 
документів. 

20) вимагати усунення недоліків і порушень керівниками підприємств, установ і 
організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на 
території територіальної громади, органів, діяльність яких перевірялася, а також органів, 
яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, 
з вини яких сталося порушення; 

21) депутат Ради може мати інші права, передбачені чинним законодавством 
України та цим Регламентом.  

4. Депутат Ради зобов'язаний: 
1) керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами своїх виборців; 
2) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, що визначають порядок 
організації діяльності Ради та її органів, а також цього Регламенту; 

3) брати участь у роботі Ради та її органів, до складу яких він входить, всебічно 
сприяти виконанню їх рішень, а у разі неможливості бути присутнім на пленарних 
засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів Ради, до складу яких він 
входить, повідомляти про це особу, яка очолює відповідний орган; 

4) виконувати доручення Ради та її органів, голови Ради, секретаря Ради та 
інформувати їх про виконання наданих йому доручень; 

5) підтримувати зв'язок із виборцями, місцевою організацією політичної партії, яка 
висунула його кандидатом у депутати, громадськими організаціями, колективами 
підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, місцевими органами 
виконавчої влади, розташованими та/або зареєстрованими на території територіальної 
громади; 

6) не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями, не рідше одного разу на 
півріччя інформувати виборців про роботу Ради та її органів з питань бюджету і програми 
соціально-економічного та культурного розвитку відповідної території, інших цільових 
програм, рішень Ради і доручень виборців; 

7) вивчати громадську думку, потреби старостинських округів, інформувати про 
них Раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні; 

8) вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати 
пропозиції, звернення, заяви і скарги членів відповідної територіальної громади, вживати 
заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення; 

9) виконувати правомірні вимоги головуючого на пленарному засіданні Ради щодо 
дотримання вимог законодавства та цього Регламенту;  

10) дотримуватися норм депутатської етики, а також вимог антикорупційного 
законодавства; 

11) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами 
порядності, честі і гідності; 

12) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка 
охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих 
засіданнях Ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, 
які стосуються таємниці особистого життя депутата Ради або виборця, що охороняється 
законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його депутатською діяльністю;  



13) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних 
виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і 
організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, 
фракцій Ради, окремих депутатів Ради;  

14) не вимагати, не просити, не одержувати подарунки для себе чи близьких йому 
осіб від юридичних або фізичних осіб за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських 
повноважень, а також дотримуватись інших вимог, встановлених антикорупційним 
законодавством; 

15) не принижувати честь і гідність виборців, не закликати громадян до незаконних 
дій, не використовувати свідомо неправдиву інформацію, не висловлювати 
необґрунтованих звинувачень на будь-чию адресу;  

16) не використовувати свій депутатський мандат в особистих чи корисливих та 
інших цілях, не пов’язаних з його депутатською діяльністю; 

17) виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством та цим 
Регламентом. 

5. На депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України "Про запобігання 
корупції". 

6.Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 
рік відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", а також дотримуватися 
інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом. 

 
Стаття 9. Дострокове припинення повноважень депутата Ради 
1. Повноваження депутата Ради припиняються достроково за наявності 

перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення Ради у 
разі: 

1) його відкликання за народною ініціативою у встановленому Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад» порядку; 

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за 
межі України; 

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією 
України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень; 

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради; 
5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; 
6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено 

до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до 
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді 
позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням 
функцій держави або місцевого самоврядування; 

7) набрання законної сили рішенням суду про визнання його активів чи активів, 
набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 
Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення 
в дохід держави; 

8) його смерті. 
2. Повноваження депутата Ради можуть припинятися достроково також за 

рішенням Ради у зв'язку: 
1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його 

засуджено до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; 
2) з особистою заявою депутата Ради про складення ним депутатських 

повноважень; 
3) з несплатою аліментів на утримання дитини, що призвела до виникнення 

заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять 
місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання. 

3. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата Ради вирішуються 



судом. 
4. Рада невідкладно інформує селищну  територіальну виборчу комісію про 

дострокове припинення повноважень депутата Ради. 
5. У разі дострокового припинення повноважень депутата Ради вибори депутата 

ради, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до чинного 
законодавства України. 

 
Глава 2. Дисципліна та депутатська етика в діяльності Ради 

 
Стаття 10. Дотримання депутатами Ради дисципліни та норм депутатської 

етики на пленарному засіданні Ради 
1. Депутатам Ради забороняється вносити до залу засідань та використовувати під 

час проведення пленарного засідання Ради плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, 
які не мають на меті забезпечення діяльності Ради. 

2. На пленарному засіданні Ради депутат Ради не повинен перешкоджати 
викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по 
мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, 
закликати до незаконних дій. 

3. Якщо депутат Ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному 
засіданні Ради неправильно тлумачить його слова або дії, він може в письмовій чи усній 
формі звернутися до головуючого на пленарному засіданні Ради з проханням надати йому 
слово для пояснень чи зауважень. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає 
депутату Ради слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування питання порядку 
денного сесії Ради. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні Ради 
відразу повідомляє депутатів Ради про надходження такого звернення від депутата Ради і 
визначає час, коли йому буде надано слово. 

4. Якщо депутат Ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата Ради 
або депутатської групи чи фракції Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради 
попереджає цього депутата про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його 
виступ. Депутат Ради або представник депутатської групи чи фракції Ради, на адресу яких 
були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному 
засіданні Ради з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному 
засіданні Ради надає слово для репліки депутату Ради або представникові депутатської 
групи чи фракції Ради відразу після звернення або після завершення обговорення питання. 

7. Якщо на пленарному засіданні Ради порушується порядок та головуючий на 
пленарному засіданні Ради позбавлений можливості його відновити, він має право 
оголосити перерву у пленарному засіданні Ради.  

Якщо після перерви порядок у сесійній залі не відновлений, головуючий має право 
оголосити пленарне засідання Ради закритим. 

 
Стаття 11. Дотримання дисципліни та норм депутатської етики промовцями 

на пленарному засіданні Ради 
1. Якщо головуючий на пленарному засіданні Ради звертається до промовця, 

останній має зупинити свій виступ. Якщо промовець не зробив цього, головуючий на 
пленарному засіданні Ради припиняє його виступ.  

2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає промовцю додатковий час для 
виступу такої тривалості, на яку його виступ було перервано.  

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з 
обговорюваного питання чи виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, 
головуючий на пленарному засіданні Ради попереджає його про це, а в разі подальшого 
порушення вимог цього Регламенту – позбавляє його слова.  

 
Стаття 12. Дотримання дисципліни особами присутніми на пленарному 

засіданні Ради 
1. Особи, присутні на пленарному засіданні Ради, мають утримуватися від 

публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, крім виступів у 



встановленому порядку, від поширення в залі матеріалів, що не стосуються питань 
порядку денного, і не порушувати правила ведення пленарного засідання, передбачені 
цим Регламентом.  

Під час проведення пленарного засідання Ради забороняється вносити та 
використовувати плакати, лозунги, гучномовці, інші предмети, що можуть створювати 
перешкоди у проведенні пленарного засідання Ради; пересуватися по сесійній залі (в зоні 
розташування депутатів Ради); користуватися мобільними телефонами; порушувати 
громадський порядок; заважати будь-яким іншим чином роботі депутатів Ради.  

2. Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі Ради особою, 
присутньою на пленарному засіданні, є підставою для відповідного попередження 
головуючим на засіданні та видалення з пленарного засідання у випадку повторного 
вчинення таких дій. 

За рішенням головуючого на пленарному засіданні Ради або за пропозицією 
депутата Ради, підтриманою однією третиною голосів депутатів, присутніх на пленарному 
засіданні, особи, які порушили вимоги частини першої цієї статті, зобов'язані покинути 
пленарне засідання Ради.  

 
Глава 3. Депутатські групи і фракції Ради 

Стаття 13. Порядок формування (утворення) депутатських груп та фракцій 
Ради 

1. Депутати Ради об’єднуються у депутатські фракції Ради на основі єдності 
поглядів або партійного членства. До складу депутатських фракцій Ради можуть входити 
також позапартійні депутати Ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.  

2. Депутати ради мають право вільного виходу із депутатської фракції, а також 
входження до іншої депутатської фракції чи залишення поза фракціями.  

3. Чисельність депутатської фракції не може бути меншою за трьох депутатів. 
Повна та скорочена назва депутатської фракції Ради може збігатися з назвою відповідної 
політичної партії.  

4. Порядок вступу до депутатської фракції Ради або виходу з неї, організація 
роботи визначаються фракцією самостійно. 

5. Депутат Ради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої 
депутатської фракції Ради. Депутат Ради, який не увійшов до жодної депутатської фракції 
або вийшов чи виключений зі складу депутатської фракції Ради, є позафракційним. 

6. Депутатські групи Ради формуються (утворюються) на основі спільних поглядів 
депутатів Ради з питань соціально-економічного розвитку відповідної території, 
спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками, з чисельністю не менше 
трьох депутатів Ради. Депутатські групи Ради можуть бути утворені в будь-який час, на 
визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень Ради за рішенням зборів 
депутатів, які виявили бажання увійти до їх складу.  

Організація роботи депутатської групи Ради визначається групою самостійно. 
7. Депутатські групи та фракції Ради не можуть формуватися (утворюватися) для 

захисту приватних, комерційних, професійних або релігійних інтересів.  
8. Зміна персонального чи кількісного складу депутатських груп та фракцій Ради 

може відбуватися протягом усього строку повноважень Ради. 
9. Депутати Ради, які входять до складу депутатської групи чи фракції Ради, 

обирають голову, заступника (заступників) голови, а також, у разі необхідності, секретаря 
депутатської групи чи фракції Ради. 

10. Голова або уповноважений представник депутатської групи чи фракції Ради 
може в письмовій формі доручити виконання представницьких функцій будь-кому з 
членів відповідної депутатської групи чи фракції Ради. 

11. Жодна депутатська група та фракція Ради не може виступати від імені Ради або 
територіальної громади. 

12. Повноваження депутатських груп та фракцій Ради є похідними від повноважень 
депутата Ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».  

Членство депутата Ради в депутатській групі або фракції Ради не звільняє його від 
персональної відповідальності за здійснення депутатських повноважень. 



13. Депутати, що увійшли до різних депутатських груп та фракцій Ради, 
співпрацюють з метою ефективного вирішення питань, віднесених чинним 
законодавством України до відання Ради. 

 
Стаття 14. Реєстрація депутатських груп та фракцій Ради 
1. Депутатська група, фракція реєструється Радою за поданням особи, яка очолює 

депутатську групу або фракцію, до якого додається підписане депутатами цієї групи або 
фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи або фракції із 
зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи або 
фракції та депутатів, які уповноважені представляти групу або фракцію. 

2. Після відповідного оформлення матеріалів про формування (утворення) 
депутатської групи або фракції Ради головуючий на пленарному засіданні Ради інформує 
депутатів Ради про її реєстрацію, кількісний склад, голову, його заступників та секретаря 
депутатської групи або фракції Ради.  

3. Про зміни в складі депутатських груп або фракцій керівник (уповноважений 
представник) повідомляє письмово селищного голову; це повідомлення підписує і 
депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник (уповноважений представник) 
депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з неї. 

 
Стаття 15. Припинення діяльності депутатських груп та фракцій Ради 
1. Діяльність депутатської групи та фракції Ради припиняється: 
1) у разі вибуття зі складу депутатської групи або фракції Ради окремих депутатів 

Ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом; 
2) у разі прийняття депутатами Ради, які входять до складу депутатської групи або 

фракції Ради, рішення про розпуск депутатської групи або фракції Ради; 
3) після закінчення строку, на який депутати Ради об'єдналися в депутатську групу 

Ради, або строку повноважень Ради VIІІ скликання. 
2. Інформація про припинення (розпуск) депутатської групи або фракції Ради 

оголошується головуючим на пленарному засіданні Ради. 
Стаття 16. Права депутатських груп та фракцій Ради 
1. Депутатські групи та фракції Ради мають право: 
1) на пропорційне представництво в постійних, тимчасових контрольних та інших 

депутатських комісіях Ради; 
2) попередньо обговорювати кандидатури осіб, яких обирає, призначає чи 

затверджує Рада; 
3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні Ради при 

обговоренні кожного питання порядку денного сесії Ради, а також після припинення 
обговорення питання на пленарному засіданні Ради, якщо таке питання розглядається з 
ініціативи цієї депутатської групи або фракції Ради; 

4) об'єднувати зусилля з іншими депутатськими групами або фракціями Ради для 
створення більшості в Раді чи опозиції; 

5) користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України 
та цим Регламентом. 

Стаття 17. Погоджувальна рада депутатських груп та фракцій 
1. З метою підвищення ефективності роботи Ради та сприяння організації розгляду 

питань на пленарних засіданнях за ініціативою голови Ради може утворюватися 
Погоджувальна рада депутатських груп та фракцій. 

2. До складу Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій входять голова, 
секретар Ради та керівники депутатських груп та фракцій.  

3. Головує на засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій 
голова Ради. У разі його відсутності на засіданнях головує секретар Ради. У разі 
відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій 
за їх дорученням у засіданнях Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій беруть 
участь їхні повноважні представники з числа депутатів Ради. За ініціативи членів 
Погоджувальної ради на її засідання можуть бути запрошені інші особи.  

4. Рішення Погоджувальної ради депутатських груп та фракцій мають 



рекомендаційний характер.  
Глава 4. Форми реалізації депутатами Ради своїх повноважень 

Стаття 18. Участь депутата в сесіях Ради та засіданнях її органів  
1. На сесіях Ради депутати Ради на основі колективного і вільного обговорення 

розглядають і вирішують питання, віднесені до відання Ради.  
2. Депутат Ради (крім голови та секретаря Ради) повинен входити до складу однієї з 

постійних комісій Ради, що утворюються Радою. 
Депутат Ради за власною ініціативою або за дорученням Ради, голови Ради або 

постійної комісії Ради, до складу якої його обрано, бере участь у підготовці питань для 
розгляду в Раді.  

3. Депутат Ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, 
засіданнях інших органів Ради, до складу яких він входить. 

4. Рада має право на пленарних засіданнях заслуховувати звіти депутата про 
виконання рішень Ради, а також періодично інформувати депутатів про хід виконання 
рішень, прийнятих Радою, про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами 
Ради, та інших важливих питань діяльності Ради та її органів.  

5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань 
Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних 
причин рішень і доручень Ради та її органів, Рада може звернутися до виборців з 
пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. 

 
Стаття 19. Депутатське звернення 
1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата Ради з 

питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до Ради та її посадових осіб, апарату 
Ради та його посадових осіб, до місцевих органів виконавчої влади, а також керівників 
правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території територіальної 
громади, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, 
віднесених до їх компетенції. 

2. Відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та 
контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, розташованих та/або зареєстрованих на території територіальної громади, до 
яких звернувся депутат Ради, зобов'язані у десятиденний строк розглянути порушене ним 
питання та надати йому відповідь, а у разі необхідності додаткового вивчення чи 
перевірки надати йому відповідь не пізніше як у місячний строк. 

3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у 
встановлений строк, відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники 
правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно 
від форми власності, розташованих та/або зареєстрованих на території територіальної 
громади, зобов'язані письмово повідомити про це депутата Ради з обґрунтуванням мотивів 
необхідності продовження строку розгляду звернення. 

4. Депутат Ради може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні 
органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та контролюючих органів, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих та/або 
зареєстрованих на території територіальної громади, повинні йому повідомити завчасно, 
але не пізніш як за п'ять календарних днів. 

5. Якщо депутат Ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або 
якщо відповідні органи та їх посадові особи, а також керівники правоохоронних та 
контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 
власності, розташованих та/або зареєстрованих на території територіальної громади, 
ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має 
право внести депутатський запит. 

Стаття 20. Депутатський запит 
1. Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата Ради до посадових 

осіб Ради і її органів, селищного  голови, керівників підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади з 



питань, які віднесені до відання Ради. 
Депутатські запити подаються депутатами у письмовій формі завчасно до апарату 

Ради для оголошення на найближчому пленарному засіданні Ради або оголошуються 
депутатом особисто під час пленарного засідання Ради. На кожному пленарному засіданні 
Ради один депутат може особисто оголошувати не більше двох запитів. 

2. Порядок розгляду депутатського запиту: 
1) депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів Ради 

попередньо або на пленарному засіданні Ради у письмовій чи усній формі (з наступним 
його оформленням); 

2) депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії Ради без 
голосування: 

3) у разі необхідності депутатський запит може обговорюватися; 
4) орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у 

встановлений Радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього Раді і депутату 
Ради, який вніс запит. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у 
встановлений Радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити 
про це Раду та депутата Ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не 
повинен перевищувати одного місяця з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на 
депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні Ради; 

5) депутат Ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За 
результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на 
ньому наполягає не менше однієї третини від присутніх на пленарному засіданні депутатів 
Ради. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про 
дату та час обговорення відповіді на нього. Вони або уповноважені ними особи мають 
право бути присутніми на цьому пленарному засіданні Ради; 

6) за результатами розгляду відповіді на депутатський запит Радою може бути 
прийняте відповідне рішення. 

Рішення по депутатському запиту приймається більшістю депутатів від загального 
складу Ради. 

 
Стаття 21. Депутатське запитання 
1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом Ради інформації або 

роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на 
пленарному засіданні Ради або дана депутату Ради в індивідуальному порядку.  

2. Депутатське запитання не включається до порядку денного пленарного засідання 
Ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 

Стаття 22. Доручення виборців 
1. Виборці можуть давати депутатові Ради доручення на зборах, під час його звітів 

чи зустрічей з питань, що випливають із потреб мешканців відповідного виборчого 
округу. 

Доручення виборців не повинні суперечити чинному законодавству України, а їх 
виконання має належати до відання Ради та її органів. 

Доручення виборців депутатові Ради має бути підтримане більшістю учасників їх 
зборів та оформлене протоколом. 

2. Доручення виборців, виконання яких потребує прийняття Радою рішення, 
фінансових або інших матеріальних витрат, доводяться депутатом Ради до відома Ради. 

3. Рада та її органи аналізують доручення виборців, які надані депутатам Ради, та з 
урахуванням матеріальних, у тому числі й фінансових, можливостей приймають 
відповідні рішення щодо їх реалізації. Рішення з цих питань доводяться до відома 
депутатів Ради та територіальної громади. 

4. Доручення виборців враховуються при розробці програми соціально-
економічного розвитку відповідного виборчого округу, складання бюджету та при 
підготовці рішень Ради з інших питань. 

5. Депутат Ради бере участь в організації виконання доручень виборців як 
одноосібно, так і в складі постійних, тимчасових контрольних та інших депутатських 
комісій Ради або в складі депутатської групи чи фракції Ради, може залучати до їх 



виконання органи самоорганізації населення, а також виборців відповідного виборчого 
округу. 

6. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється Радою, її органами та 
депутатами Ради.  

7. Органи, які в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію доручень 
виборців, один раз на рік інформують Раду про хід їх виконання.  

8. Депутат Ради періодично інформує своїх виборців про результати розгляду 
Радою доручень виборців та особисту участь в організації їх виконання. 

Стаття 23. Забезпечення діяльності депутатів Ради 
1. З метою реалізації депутатських повноважень у виборчому окрузі та 

встановлення тісної співпраці з виборцями, Рада за поданням депутата забезпечує 
оприлюднення на веб-сайті Ради інформації про дні, години та місце прийому виборців, 
інших громадян депутатом Ради. 

2. Апарат Ради здійснює матеріально-технічне, правове та інформаційне 
забезпечення діяльності депутатів Ради.  

3. Депутат Ради, для виконання ним депутатських повноважень, має право на 
ознайомлення з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних 
органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів (крім 
документів, які мають обмежений доступ відповідно до чинного законодавства України), 
звернувшись з відповідним запитом до голови Ради. 

4. На час пленарних засідань Ради, а також для здійснення депутатських 
повноважень депутат Ради звільняється від виконання виробничих або службових 
обов’язків у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

Стаття 24. Помічники-консультанти депутатів Ради 
1. Депутат Ради може мати до 5–ти помічників-консультантів, які працюють на 

громадських засадах. 
2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата 

Ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат 
Ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата Ради 
визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Ради, яке 
затверджується відповідним рішенням Ради. 

4. Помічнику-консультанту депутата Ради видається посвідчення, в якому має бути 
зазначено назву Ради, номер посвідчення, прізвище депутата Ради, а також те, що 
помічник-консультант депутата Ради працює у Раді на громадських засадах. Посвідчення 
помічника-консультанта депутата Ради, опис якого затверджується Радою, видається 
апаратом Ради за письмовим поданням депутата Ради. 

 
РОЗДІЛ ІІІ. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ 

 
Глава 1. Посадові особи Ради 

Стаття 25. Селищний голова  
 1. Селищний  голова є головною посадовою особою Чупахівської  селищної  ради.  
 2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному 
Виборчим кодексом України, і здійснює свої повноваження на постійній основі.  
 3. Строк повноважень селищного  голови, обраного на чергових місцевих виборах, 
визначається Конституцією України.  
 4. Селищний  голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на її засіданнях.  
 5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою 
службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, займатися 
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.  
 6. На селищного  голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, 
передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.  



 7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника 
відповідної військово-цивільної адміністрації відповідно до Закону України "Про 
військово-цивільні адміністрації". 
 8. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення 
ним присяги відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» на пленарному засіданні Ради, на якому територіальною виборчою 
комісією оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації.  
 9. Повноваження селищного  голови закінчуються в день відкриття першої сесії 
Ради, обраної на наступних чергових (позачергових) місцевих виборах, або, якщо Рада не 
обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих 
виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до статті 
79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  
 10. У разі звільнення з посади селищного  голови у зв'язку з достроковим 
припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення 
ним своїх повноважень повноваження Чупахівського селищного  голови здійснює 
секретар Ради. 
 11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту 
дострокового припинення повноважень Чупахівського  селищного  голови і до моменту 
початку повноважень селищного  голови, обраного на позачергових виборах відповідно до 
закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.  
 12. Повноваження селищного  голови можуть бути припинені достроково у 
випадках, передбачених статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», що має наслідком звільнення його з посади.  
 13. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті 
селищного  голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його 
повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення 
позачергових виборів селищного  голови. Таке клопотання розглядається Верховною 
Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення 
повноважень відповідного селищного голови. 

Чупахівській  селищний голова:  
1. Забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів 

виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, 
виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;  

2. Організує в межах, визначених  законом, роботу Ради та її виконавчого комітету;  
3. Підписує рішення Ради та її виконавчого комітету;  
4. Вносить на розгляд Ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря 

Ради, заступників голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету; 
5. Вносить на розгляд Ради пропозиції про кількісний і персональний склад 

виконавчого комітету Ради;  
6. Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо структури виконавчих органів Ради, 

апарату Ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових 
штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;  

7. Здійснює керівництво апаратом Ради та її виконавчого комітету; 
8. Скликає сесії Ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій Ради, 

головує на пленарних засіданнях Ради і бере участь в прийнятті рішень ради. При 
встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається селищний  
голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

9. Забезпечує підготовку на розгляд Ради проектів програм соціально-
економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, 
місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень Ради з інших питань, що належать 
до її відання; оприлюднює затверджені Радою програми, бюджет та звіти про їх 
виконання;  

10. Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших 
виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до 
комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених 
частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру»; 



11. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання;  
12. Вносить на розгляд Ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з 

надання безоплатної первинної правової допомоги; 
13. Вносить на розгляд Ради пропозиції щодо кандидатури на посаду керівника 

установи з надання безоплатної первинної правової допомоги; 
14. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, Ради, її виконавчого 

комітету;  
15. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, 

визначеним Радою;  
16. Представляє територіальну громаду, Раду та її виконавчий комітет у відносинах 

з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями 
громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, 
громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства; 

17.  Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого 
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 
які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження Ради та її 
органів; 

18.  Укладає від імені територіальної громади, Ради та її виконавчого комітету 
договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції 
Ради, подає їх на затвердження Ради;  

19. Веде особистий прийом громадян;  
20. Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду 

звернень громадян та їх об'єднань; 
21.  Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності"; 

22. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, 
якщо вони не віднесені до виключних повноважень Ради або не віднесені Радою до 
відання її виконавчих органів; 

23.  Видає розпорядження у межах своїх повноважень. 
Селищний  голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому 

законом повноважень.  
24. При здійсненні наданих повноважень Чупахівський  селищний  голова є 

підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, 
відповідальним - перед Радою, а з питань здійснення виконавчими органами Ради 
повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам 
виконавчої влади.  

25. Щорічно звітує відповідно Раді про здійснення державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності виконавчими органами Ради. 
        26. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною 
громадою на відкритій зустрічі з громадянами.  

27. На вимогу не менше половини депутатів Ради селищний голова зобов'язаний 
прозвітувати перед Радою про роботу виконавчих органів Ради у будь-який визначений 
ними термін.  
      Стаття 26. Дострокове припинення повноважень селищного  голови. 

1. Повноваження Чупахівського  селищного  голови вважаються достроково 
припиненими у разі:  

1). Його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним 
повноважень голови.  
        2). Припинення його громадянства.  

3). Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього.  
4). Набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності 

за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення 
права займати посади або займатися діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування. 

5). Відкликання з посади за народною ініціативою. 



6). Визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що 
помер.  

7). Його смерті.  
2. Повноваження селищного  голови можуть бути також достроково припинені, якщо 

він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує 
здійснення наданих йому повноважень за рішенням місцевого референдуму або за 
рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами 
голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму 
щодо дострокового припинення повноважень Чупахівського  селищного  голови 
визначається законом про місцеві референдуми.  

3. Повноваження селищного  голови можуть бути також достроково припинені у 
випадку, передбаченому Законом України "Про військово-цивільні адміністрації.  

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення 
повноважень Чупахівського   селищного  голови приймається Радою як за власною 
ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають 
на відповідній території і мають право голосу.  

5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в 
порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з 
особливостями, передбаченими частинами 6 – 10 статті 79 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень. 

6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного  голови за 
народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб для 
відкликання селищного голови. Кількість членів ініціативної групи становить у разі 
відкликання селищного  голови - не менше 10 осіб. 

7. На підтримку пропозиції про відкликання селищного  голови має бути зібрано 
кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, 
за результатами яких він був обраний  селищним  головою. 

8. Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного  голови - протягом 10 днів. 
9. Селищна  територіальна виборча комісія після надходження підписних листів та 

документів проведених зборів здійснює аналіз на відповідність їх оформлення вимогам 
законівУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів 
місцевих рад", перевіряє дотримання порядку збору підписів на підтримку пропозиції про 
відкликання з посади за народною ініціативою, вибірково перевіряє достовірність 
відомостей про громадян, що містяться в підписних листах, та їхніх підписів (не менше 10 
відсотків від загальної кількості) у такі строки - протягом 10 днів з дня їх отримання. 

10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою 
селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням 
територіальної виборчої комісії Радою більшістю голосів від її складу. 

11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання селищного  голови за 
народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, 
місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного  голови, 
про відкликання селищного  голови за народною ініціативою, особа, яка на цей час 
відповідно до закону здійснює повноваження сільського голови, не пізніш як на 
п'ятнадцятий день з дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради 
України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського голови. 

12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного  голови 
незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України 
може призначити позачергові вибори селищного  голови. Радою може порушуватись 
питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів Чупахівського   
селищного  голови перед Верховною Радою України.  

13. У разі дострокового припинення повноважень Чупахівського   селищного голови 
відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не 
пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень 
Чупахівського селищного  голови. Порядок проведення позачергових виборів 
Чупахівського  селищного  голови визначається виборчим законодавством.  
        Стаття 27. Секретар Ради. 



1. Секретар Ради працює в Раді на постійній основі і не може суміщати свою 
службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися 
іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, 
інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю. 

2. Секретар Ради обирається Радою з числа її депутатів на строк повноважень Ради 
за пропозицією селищного  голови. Рішення про обрання секретаря приймається таємним 
голосуванням. 

3. Пропозиція щодо кандидатури секретаря Ради може вноситися на розгляд Ради не 
менш як половиною депутатів від її загального складу у разі, якщо:  

1) на день проведення першої сесії Ради, обраної на чергових виборах, не завершені 
вибори селищного  голови;  

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря Ради, запропоновану   
селищному  головою;  

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії Ради селищний  голова не 
вніс кандидатуру на посаду секретаря Ради;  

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря Ради у зв'язку з 
достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд Ради 
кандидатуру на посаду секретаря Ради;  

5) посада секретаря Ради стає вакантною під час вакантності посади  селищного   
голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.  

4. У разі якщо Рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як 
половиною депутатів від її загального складу, наступну пропозицію щодо кандидатури 
секретаря Ради вносить селищний  голова.  
       Секретар Ради:  

1) у випадку, передбаченому частиною 2 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного  голови. 

2) скликає сесії Ради у випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома 
населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається 
внести на розгляд Ради.  

3) веде засідання Ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 
статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».  

4) організує підготовку сесій Ради, питань, що вносяться на розгляд Ради, забезпечує 
оприлюднення проектів рішень Ради відповідно до Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" та інших законів.  

5) забезпечує своєчасне доведення рішень Ради до виконавців і населення, організує 
контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень Ради відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення 
рішень Ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, 
підготовлених у процесі здійснення Радою регуляторної діяльності, та інформації про 
здійснення Радою регуляторної діяльності. 

6) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших 
комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.  

7) сприяє депутатам Ради у здійсненні їх повноважень.  
8) організує за дорученням Ради відповідно до законодавства здійснення заходів, 

пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної 
влади і місцевого самоврядування.  

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних 
документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, 
забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.  

10) вирішує за дорученням селищного голови або Ради інші питання, пов'язані з 
діяльністю Ради та її органів.  

5. Секретар Ради може за рішенням Ради одночасно здійснювати повноваження 
секретаря виконавчого комітету Ради.  

7. Повноваження секретаря Ради можуть бути достроково припинені за рішенням 
Ради прийнятим таємним голосуванням. 



Глава 2. Робочі органи Ради 
Стаття 28. Постійні комісії Ради 
1. Постійні комісії Ради є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до повноважень Ради, 
здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету. 

2. Постійні комісії Ради є підзвітними Раді та відповідальними перед нею. 
3. Постійні комісії Ради обираються за принципом пропорційної представленості в 

кожній комісії депутатських фракцій, з урахуванням бажання депутатів Ради, їхньої 
фахової підготовки та професійного рівня. 

4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних 
комісій Ради визначаються Положенням про постійні комісії Ради, яке затверджується 
рішенням Ради.  

5. У разі необхідності за рішенням Ради можуть бути змінені кількість, 
функціональна спрямованість постійних комісій Ради, їх кількісний та персональний 
склад, а також проведене переобрання голів постійних комісій Ради. 

Стаття 29. Створення та зміна складу постійних комісій Ради 
1. Постійні комісії Ради обираються Радою на строк її повноважень у складі голови 

та членів комісії.  
2. Кількість членів постійної комісії Ради не може бути більшою ніж третина 

загального складу Ради та меншою за 5 осіб. 
До складу постійних комісій не можуть бути обрані відповідно голова Ради та 

секретар Ради.  
Депутат Ради може бути членом тільки однієї постійної комісії Ради.  
3. Персональний склад постійних комісій Ради обирається відкритим голосуванням 

шляхом прийняття відповідного рішення Ради.  
4. Депутат Ради, який виявив бажання увійти до складу іншої постійної комісії 

Ради, може звернутись до голови Ради з особистою письмовою заявою відповідного 
змісту, погодженою з головою депутатської групи або фракції Ради, до складу якої він 
входить. Голова Ради направляє її для розгляду в постійну комісію Ради, до предмета 
відання якої належать питання Регламенту, для розгляду заяви по суті і внесення 
пропозиції на розгляд Ради.  

5. У випадку невиконання без поважних причин депутатом Ради своїх обов'язків 
щодо роботи в постійній комісії Ради, визначених Положенням про постійні комісії Ради, 
та відсутності його більш ніж на половині із проведених постійною комісією Ради 
протягом року засідань, голова відповідної постійної комісії ініціює розгляд питання про 
можливість подальшого перебування депутата Ради у складі постійної комісії. 

У разі прийняття постійною комісією Ради рішення про неможливість перебування 
депутата Ради у її складі голова такої комісії подає відповідний проєкт рішення на розгляд 
Ради. 

Стаття 30. Голова, заступник (заступники) голови та секретар постійної 
комісії Ради 

1. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова 
комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію 
у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, 
організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і 
рекомендацій комісії.  

У разі відсутності голови постійної комісії Ради або неможливості ним виконувати 
свої повноваження з інших причин, його повноваження здійснює заступник (за 
дорученням голови один із заступників) голови постійної комісії Ради або її секретар.  

2. Голова постійної комісії Ради обирається Радою на її пленарному засіданні 
відкритим голосуванням більшістю депутатів від загального складу Ради за пропозицією 
голови Ради. 

3. Заступник (заступники) та секретар постійної комісії Ради обираються з числа її 
членів на першому засіданні постійної комісії Ради за пропозицією її голови. 

 
Стаття 31. Припинення повноважень голови постійної комісії Ради 



1. Повноваження голови постійної комісії Ради можуть бути припинені в будь-який 
час за рішенням Ради з підстав та в порядку, визначеними чинним законодавством 
України, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради.  

2. Відсутність без поважних причин голови постійної комісії Ради на пленарному 
засіданні Ради при розгляді питання про припинення його повноважень не є перешкодою 
для розгляду Радою цього питання.  

Стаття 32. Повноваження постійних комісій Ради 
1. Постійні комісії Ради за дорученням Ради, голови Ради, секретаря Ради, або за 

власною ініціативою:  
1) попередньо розглядають проєкти бюджету і програми соціально-економічного та 

культурного розвитку громади, інших цільових програм, звіти про їх виконання; 
2) вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей у сфері 

господарської і соціально-культурної діяльності, інші питання, які вносяться на розгляд 
Ради; 

3) розробляють проєкти рішень Ради; 
4) розглядають на своїх засіданнях і готують висновки та рекомендації  щодо 

проєктів рішень Ради, незалежно від суб’єктів їх подання (ініціаторів внесення); 
5) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, 

установ та організацій, а також з питань, віднесених до відання Ради, підприємств, 
установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності, розташованих 
та/або зареєстрованих на території територіальної громади, а також їх посадових осіб, 
подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних 
випадках – на розгляд Ради; 

6) здійснюють контроль за виконанням рішень Ради, власних рішень і 
рекомендацій; 

7) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, 
затвердження, призначення або погодження Радою, готують висновки та рекомендації з 
цих питань; 

8) аналізують, узагальнюють та систематизують заяви, звернення і скарги фізичних 
та юридичних осіб з питань, що належать до предмету їх відання, та готують пропозиції 
щодо поліпшення діяльності органів Ради і їх посадових осіб; 

9) здійснюють інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, 
цим Регламентом та Положенням про постійні комісії Ради. 

Стаття 33. Права постійних комісій Ради  
Для реалізації своїх повноважень постійні комісії Ради мають право: 
1) у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному чинним 

законодавством, отримувати від керівників органів та від керівників підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності, які розташовані та/або зареєстровані на 
території територіальної громади, необхідні матеріали і документи; 

2) створювати робочі групи для аналізу необхідних матеріалів і підготовки 
проєктів своїх висновків та рекомендацій; 

3) залучати до своєї роботи (за їхньою згодою) фахівців, представників органів 
місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, контролюючих та 
правоохоронних органів тощо; 

4) вимагати присутності на засіданні постійної комісії Ради осіб під час розгляду 
питань, що належать до предмету її відання; 

5) вносити пропозиції до порядку денного сесії Ради, визначати доповідачів та 
співдоповідачів; 

6) на доповіді та співдоповіді, а також на гарантоване слово від постійної комісії 
Ради при розгляді будь-якого питання на пленарному засіданні Ради, що прямо або 
опосередковано стосується компетенції постійної комісії Ради; 

7) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, 
«круглих столів», інших публічних заходів з питань, що стосуються повноважень 
постійної комісії. 

Стаття 34. Засідання постійної комісії Ради 
1. Основною формою роботи постійної комісії Ради є засідання. 



2. Засідання постійної комісії Ради проводяться в міру необхідності і є 
правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів постійної комісії Ради.  

3. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія Ради готує свої 
висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійної комісії Ради приймаються 
більшістю голосів членів постійної комісії Ради і підписуються головою постійної комісії 
Ради (у разі його відсутності – головуючим на засіданні).  

4. Рекомендації постійних комісій Ради підлягають обов'язковому розгляду 
органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 
розташованими та/або зареєстрованих на території територіальної громади, посадовими 
особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи постійні комісії 
Ради мають бути повідомлені у встановлений ними строк.  

Порядок організації роботи постійних комісій Ради визначається Положенням про 
постійні комісії обласної ради VIІІ скликання.  

Стаття 35. Спільне засідання постійних комісій Ради 
1. Спільне засідання постійних комісій Ради є спеціальною формою роботи 

постійної комісії Ради, яка проводиться за дорученням Ради, її голови чи за власною 
ініціативою двох або більше постійних комісій Ради. 

2. Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між 
собою.  

3. Порядок проведення спільного засідання постійних комісій Ради має відповідати 
вимогам, викладеним у цьому Регламенті та Положенні про постійні комісії Ради, для 
засідання постійних комісій Ради.  

4. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала 
більшість від загального складу депутатів Ради в кожній постійній комісії Ради, яка брала 
участь у спільному засіданні.  

У цьому випадку оформлюється спільне рішення постійних комісій Ради, яке 
підписується головами постійних комісій Ради – учасників спільного засідання чи 
уповноваженими особами. 

Стаття 36. Загальні збори депутатів Ради 
Голова Ради може скликати загальні збори депутатів для: 
1) попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що вносяться на 

розгляд Ради; 
2) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-

правовими актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе 
значення для громади; 

3) обговорення питань організації діяльності Ради та її органів, взаємодії з 
громадськими організаціями, політичними партіями тощо. 

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням 
органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії 
Ради, можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів. 

Участь депутатів ради в загальних зборах не є обов’язковою. 
Стаття 37. Тимчасові контрольні комісії Ради 
1. Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової контрольної комісії 

Ради. 
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, 

персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало 
не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради. 

2. Тимчасові контрольні комісії Ради є органами Ради, які утворюються з числа 
депутатів Ради, які дали на це згоду, для здійснення контролю з конкретно визначених 
Радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Тимчасові 
контрольні комісії Ради подають звіти і пропозиції на розгляд Ради. 

3. У рішенні Ради про утворення тимчасової контрольної комісії Ради 
зазначаються: 

1) назва тимчасової контрольної комісії Ради; 
2) мета, завдання і коло питань, для підготовки і попереднього розгляду яких 

утворюється тимчасова контрольна комісія Ради; 



3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії Ради, голова 
тимчасової контрольної комісії Ради; 

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії Ради (при цьому строк 
повноважень тимчасової контрольної комісії Ради не може перевищувати шести місяців із 
дня її утворення); 

5) термін надання Раді звіту тимчасової контрольної комісії Ради про виконану нею 
роботу. 

4. Заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії Ради обираються з 
числа її членів на першому засіданні тимчасової контрольної комісії Ради. Порядок 
організації роботи тимчасової контрольної комісії Ради визначається безпосередньо 
комісією. 

5. У визначений Радою термін тимчасова контрольна комісія Ради подає до Ради 
письмовий звіт про виконану роботу, а також підготовлені депутатами Ради – членами цієї 
комісії відповідні проєкти рішень Ради та інші матеріали, які надаються депутатам Ради. 
Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії Ради у відповідних 
постійних комісіях Ради та на пленарному засіданні Рада приймає рішення щодо 
завершення роботи такої комісії або продовжує термін її роботи. 

6. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту 
прийняття Радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі 
припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію. 

Стаття 38. Виконавчий комітет Ради 
1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Чупахівської селищної  ради, 

який утворюється Радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень Ради, 
селищного  голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування 
нового складу виконавчого комітету. 

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою. Персональний склад 
виконавчого комітету затверджується Радою за пропозицією голови Ради.  

Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного  голови, секретаря Ради, 
заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, інших 
осіб. До складу виконавчого комітету Ради у разі прийняття рішення  Радою входять 
також староста (старости). Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова. До складу 
виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради. 

3. Внесені на розгляд Ради кандидатури членів виконавчого комітету обговорюються 
в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які готують щодо кандидатур 
мотивовані висновки і у разі потреби роблять доповіді на пленарних засіданнях. 

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями Ради відбувається 
за участю цих кандидатур, яким депутати Ради можуть ставити запитання по темі 
обговорення. 

5. В обговоренні кандидатур членів виконкому можуть брати участь тільки депутати. 
7. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної кандидатури 

окремо чи списком. 
8. Якщо запропонована головою Ради кандидатура не дістала підтримки необхідної 

більшості депутатів, голова у десятиденний термін представляє Раді кандидатуру, щодо 
якої проводиться нове обговорення і голосування. 

9. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення 
ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам 
виконавчої влади. 

10. Повноваження та організація роботи виконавчого комітету визначаються 
відповідно чинним законодавством України та Регламентом, що затверджується рішенням 
виконавчого комітету  

 
Стаття 39. Виконавчі органи, апарат Ради 
1.Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, 

управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання 
її виконавчих органів. 



2. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і 
підконтрольними Раді, підпорядкованими її виконавчому комітету, селищному голові. 

Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на 
посаду і звільняються з посади селищним  головою одноособово, а у випадках, 
передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади. 

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються 
відповідною Радою. 

2. Відділи апарату Ради здійснюють організаційне, правове, інформаційне, 
аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради, виконавчого комітету, 
виконавчих органів, депутатів, сприяють здійсненню Радою взаємодії і зв'язків з 
територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та 
посадовими особами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, громадянами. Апарат діє на підставі Регламенту роботи виконавчого 
комітету, який затверджується рішенням виконавчого комітету. 

Рада розмежовує повноваження між виконавчим комітетом та відділами, іншими 
виконавчими органами, визначаючи їх при створенні відділу, іншого виконавчого органу, 
затвердженні Положення про їхню діяльність. 

3. Структура і чисельність, витрати на утримання апарату Ради та її виконавчих 
органів визначаються Радою за поданням голови. 

4. Керівництво апаратом Ради, відділами, іншими виконавчими органами та її 
виконавчого комітету здійснює селищний голова. 

40. Староста. 
 Староста затверджується селищною Радою на строк її повноважень за пропозицією 

відповідного селищного голови, що вноситься за результатами громадського обговорення 
(громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), 
проведеного у межах відповідного старостинського округу. 

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, 
збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) сільським, селищним, міським 
головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, 
якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, 
інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському 
окрузі: 

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної 
кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах; 

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів; 
з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів; 
з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків голосів; 
з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів від загальної 

кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і 
мають право голосу на виборах. 

За результатами проведеного громадського обговорення (громадських слухань, зборів 
громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости складається 
протокол, який має містити такі відомості: дата (період) і місце проведення громадського 
обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з 
громадськістю), кількість жителів відповідного старостинського округу, які є 
громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру 
старости, кількість учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів 
громадян, інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну 
кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по батькові 
(за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера паспорта громадянина 
України (тимчасового посвідчення громадянина України - для осіб, недавно прийнятих до 
громадянства України), що засвідчується підписом таких учасників. 

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана селищною 
Радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі 
протягом поточного скликання Чупахівської селищної ради. 



Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, зборів 
громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури старости 
затверджується селищною  Радою. 

2. Староста працює на постійній основі в апараті відповідної ради та її виконавчого 
комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті 
ради. 

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з 
іншою роботою (діяльністю), встановлені  Законом України «Про місцеве  
самоврядування   в Україні» для селищного голови. 

3. Порядок організації роботи старости визначається Законом України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні»  та іншими законами України, а також Положенням про 
старосту. 

4. Старостинський округ утворюється Чупахівською селищною радою у  складі 
одного або декількох населених пунктів (крім адміністративного центру територіальної 
громади), на території якого (яких) проживає не менше 500 жителів. При утворенні 
старостинських округів враховуються історичні, природні, етнічні, культурні та інші 
чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток таких старостинських округів 
та відповідної територіальної громади. 

5. Староста: 
1) уповноважений селищною  Радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів 

відповідного старостинського округу у виконавчих органах селищної Ради; 
2) бере участь у пленарних засіданнях селищної Ради та засіданнях її постійних 

комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету 
селищноїРади; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної Ради, 
засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів 
жителів відповідного старостинського округу; 

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що 
подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а 
також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням Чупахівської  
селищної Ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання 
адміністратора центру надання адміністративних послуг (у разі утворення такого центру); 

5) бере участь в організації виконання рішень селищної Ради, її виконавчого комітету, 
розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у 
здійсненні контролю за їх виконанням; 

6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині 
фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського 
округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на 
території відповідного старостинського округу виконавчих органів селищної ради, 
підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень селищної Ради, що стосуються майна 
територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної 
власності, розташованих на території відповідного старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного 
старостинського округу та інформує селищного голову, виконавчі органи Чупахівської 
селищної ради про результати такого контролю; 

11) отримує від виконавчих органів селищної Ради, підприємств, установ, організацій 
комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 
для здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та 
проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі 
громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі; 

13) здійснює інші повноваження, визначені Законом України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні»   та іншими законами України. 



6. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним 
Чупахівській селищній  Раді та підконтрольним селищному, голові. Староста не рідше 
одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу 
не менш як третини депутатів - у визначений селищною Радою термін, звітує про свою 
роботу перед такою Радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту 
старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у 
спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, 
висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також 
письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради та 
розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня 
проведення відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням 
про старосту. 
 

РОЗДІЛ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ 
Глава 1. Планування роботи Ради 

Стаття 41. Планування роботи Ради 
1. Рада проводить свою роботу за планом, який складається на рік і затверджується 

на її пленарному засіданні. 
2. Пропозиції до плану роботи Ради можуть вносити: голова Ради, секретар Ради, 

постійні комісії, депутат (депутати), депутатські групи, фракції, старостати. 
3. Пропозиції щодо формування чи внесення змін та доповнень до плану роботи 

Ради подаються голові Ради, який організує їх обговорення у постійних комісіях, 
підготовку відповідного проєкту рішення та вносить його на розгляд Ради. 

4. Пропозиції до плану роботи на наступний рік мають бути подані не пізніше ніж 
за 30 днів до закінчення поточного року. 

5. Звіт про виконання плану роботи Ради заслуховується на її пленарному засіданні 
наприкінці року.  

Глава 2. Підготовка питань на сесію Ради та їх попередній розгляд  
Стаття 42. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд Ради  

Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вносити:  
1) голова Ради;  
2) секретар Ради; 
3) постійні комісії;  
5) депутат (депутати) Ради;  
4) депутатські групи, фракції;  
5) виконавчий комітет; 
6) загальні збори громадян. 
Стаття 43. Підстави для розгляду питань Радою 
Підставою для розгляду питання Радою, залежно від суб’єкту подання є:  
1) пропозиції або розпорядження голови Ради;  
2) звернення постійної комісії до голови Ради з наданням витягу з протоколу її 

засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд Ради;  
3) письмове звернення депутата (депутатів) Ради до голови Ради;  
4) письмове звернення депутатської групи, фракції до голови Ради, підписане її 

керівником;  
5) письмове звернення керівників підприємств, установ Ради.  
Стаття 44. Вимоги до проєктів рішень Ради 
1. Проєкти рішень Ради мають відповідати чинному законодавству України та 

цьому Регламенту. Проекти, що стосуються  земельних  питань   розглядаються  Радою 
кожне окремо. Пакетний розгляд  земельних питань не допускається. 

Проєкт рішення має містити:  
1) найменування Ради, номер скликання Ради та місце прийняття рішення, 

заголовок;  
2) текст рішення, який складається з преамбули, в якій подаються обґрунтування, 

мета і доцільність прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти (повна назва 
документа, номер розділу, глави, статті, частини, пункту, підпункту, абзацу) та 



резолютивної частини. 
Проєкти рішень із соціально-економічних питань повинні мати преамбулу, в якій 

викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем;  
3) перелік виконавців, а також визначення термінів виконання рішення; 
4) додатки до проєкту рішення (якщо на них є посилання в пунктах рішення). 
Стаття 45. Підготовка проєктів рішень 
1. Проєкт рішення готує ініціатор розгляду питання або, за дорученням голови 

Ради чи Ради, відповідні підрозділи апарату Ради (далі – розробник). 
2. Проєкти рішень до їх внесення на розгляд Ради підлягають обов’язковому 

погодженню розробником із зацікавленими органами та організаціями, а у 
передбачених законодавством випадках – з органами Антимонопольного комітету 
України та Державної регуляторної служби України. 

3. Проєкт рішення вноситься розробником проєкту разом з документами, що стали 
підставою для його підготовки, та листком про його погодження, в якому зазначаються 
зацікавлені органи та організації, які: 

погодили проєкт; 
висловили зауваження та пропозиції, враховані розробником; 
висловили зауваження та пропозиції, не враховані розробником. 
4. Проєкт рішення вноситься з пояснювальною запискою за результатами 

проведення відповідними підрозділами, зацікавленими органами та організаціями 
експертизи, що містить необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-
економічних та інших наслідків його прийняття, до якої, у разі потреби, може додаватися 
інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо). До проєкту рішення додається 
листок розсилки із зазначенням суб’єктів, яким має бути направлене рішення Ради після 
його прийняття.  

5. У випадку, коли рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до 
раніше прийнятих рішень, такі зміни або доповнення включаються до проєкту рішення чи 
подаються одночасно окремим проєктом рішення Ради. 

6. За наявності розбіжностей щодо проєкту рішення розробник повинен 
забезпечити їх обговорення із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку 
взаємоприйнятного рішення.  

У разі внесення проєкту рішення з розбіжностями до нього додається протокол 
розбіжностей, в якому повинні міститися редакція спірного пункту (норми) проєкту, 
варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, органом чи 
організацією, відхилений або врахований розробником частково, мотиви відхилення 
розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену 
розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній 
участь. 

7. У разі проведення публічного обговорення проєкту рішення розробник вносить 
проєкт рішення разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій 
зазначаються: коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, його результати, 
рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому 
або частково). 

8. Розробник разом із проєктом рішення вносить до Ради текст інформаційного 
повідомлення про проєкт для доведення його до відома населення. 

9. Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується розробником 
на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття 
нормативно-правового акта, його мету, стислий зміст, соціально-економічні та інші 
істотні наслідки його прийняття. 

10. Якщо під час опрацювання проєкту рішення виявлена необхідність внесення до 
нього істотних змін, проєкт повертається для доопрацювання та повторного візування 
керівниками зацікавлених органів та організацій. 

11. У разі невідповідності проєкту рішення чинному законодавству України відділ  
організаційно-кадрової, загальної  роботи, документообігу, зав’язків  з громадськістю та 
юридичного  забезпечення  апарату Ради та/або уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції у апараті Ради готують відповідні висновки, зауваження чи 



пропозиції. 
Неврегульовані розбіжності щодо проєкту рішення розглядаються постійними 

комісіями Ради, які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень. 
12. Проєкт рішення візується керівниками зацікавлених органів та організацій, 

керуючим справами Ради,  працівниками апарату Ради, які здійснювали його 
опрацювання, заступником голови Ради, секретарем. 

13. Розробник проєкту рішення робить доповідь на пленарному засіданні Ради. 
Ініціатор розгляду питання, якщо він не готує проєкт рішення, має право на співдоповідь. 

Стаття 46. Попередній розгляд проєктів рішень 
1. Не пізніше як за 10 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття 

підготовлені і оформлені належним чином проєкти рішень у друкованому і електронному 
вигляді подаються секретарю  Ради для організації їх попереднього розгляду у профільних 
постійних комісіях Ради та оприлюднення на офіційному вебсайті Ради в мережі Інтернет 
із зазначенням дати оприлюднення. 

2. Для попереднього вивчення питань, розробки проєктів рішень Ради 
розпорядженням голови або рішенням Ради можуть утворюватись підготовчі комісії і 
робочі групи.  

3. Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають проєкти рішень та готують 
висновки у формі відповідних рішень. 

4. Прискорений порядок підготовки питань до розгляду на сесії Ради допускається 
за згодою голови Ради, секретаря Ради у разі відсутності голови чи неможливості ним 
виконувати свої повноваження з інших поважних причин, за письмовим обґрунтуванням 
автора(рів) щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку за погодженням 
з головою (заступником голови) профільної комісії. Завізовані проєкти рішень та 
довідкові матеріали у цьому випадку подаються депутатам після попереднього розгляду 
питання профільною постійною комісією не пізніше як за день до початку сесії. 
            Під час прийняття невідкладних рішень, на вимогу селищного голови, за 
погодженням не менше половини зареєстрованих на засіданні депутатів, засідання 
відповідної комісії з розгляду внесеного до порядку денного питання може бути 
проведене під час пленарного засідання. 
            Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар Ради. 

5. Проєкти рішень оприлюднюються не пізніш як за 10 робочих днів на офіційному 
веб-сайті Ради до дати їх розгляду на сесійному засіданні. Вимоги щодо строку 
оприлюднення не застосовуються до проєктів рішень Ради, спрямованих на надання 
адміністративних послуг, якщо це призведе до порушення встановленого законом строку 
надання відповідної адміністративної послуги. 

Стаття 47. Матеріали до сесії Ради 
1. Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи 

надаються депутатам не пізніше як за 3 дні до початку сесії. 
У виняткових випадках – перед початком пленарних засідань. 
2. У проєкті порядку денного подається перелік питань, із зазначенням ініціатора 

кожного порушеного питання і доповідача. 
3. Матеріали до питань, внесених на розгляд ради, мають містити:  
1) проєкт рішення;  
2) довідкові, інформаційні, експертні та інші додаткові матеріали;  
3) рекомендації профільних постійних комісій Ради;  
4) пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли; 
5) пояснювальну записку тощо. 
Стаття 48. Припинення розгляду питань їх ініціаторами 
Ініціатор внесеного на розгляд Ради питання у випадку, коли він сам готує проєкт 

рішення, має право зняти його з розгляду та припинити процедуру його погодження на 
будь-якому етапі, звернувшись до голови Ради. 

Глава 3. Сесії Ради 
Стаття 49. Сесія Ради 
1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а 

також засідань постійних комісій Ради. 



2. У період між сесіями можуть проводитися: засідання постійних комісій, 
засідання тимчасових контрольних комісій та інших утворених Радою органів, 
депутатських груп та фракцій, Погоджувальної ради депутатських фракцій, загальні збори 
депутатів.  

Стаття 50. Порядок скликання та проведення першої сесії новообраної Ради 
1. Перша сесія новообраної Ради скликається селищною  територіальною виборчою 

комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради в 
кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради. 

2. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова селищної 
територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів Ради, 
а також про підсумки виборів голови Ради. З моменту визначення повноважень депутатів 
Ради нового скликання та новообраного голови Ради головує на пленарних засіданнях 
Ради першої сесії новообраний голова. 

3. У разі якщо на час проведення першої сесії голова Ради не зареєстрований 
відповідно до Виборчого кодексу України, про що на сесії Ради інформує голова селищної  
територіальної комісії, Рада обирає тимчасову президію з числа депутатів в кількості 
трьох-п’яти осіб.  Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних 
засіданнях Ради до обрання секретаря Ради. З часу обрання секретаря Ради він головує на 
пленарному засіданні. 

4. Наступні сесії Ради скликаються головою Ради. 
5. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання: 
1) інформація голови селищної територіальної виборчої комісії про підсумки 

виборів депутатів Ради, а також про підсумки виборів голови Ради; 
2) про обрання секретаря Ради; 

6. Рада до утворення постійних депутатських комісій проводить засідання з таким 
порядком денним:  

1) обрання лічильної комісії; 
2) обрання секретаріату сесії; 
3) інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання; 
4) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних 
комісій Ради; 
5) утворення постійних комісій Ради та затвердження їх складу; 
6) обрання голів постійних комісій Ради. 
Згадана вище частина порядку денного першої сесії Ради нового скликання не 

потребує обговорення. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного 
сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження. 

Стаття 51. Порядок скликання сесій Ради. Позачергова сесія. 
1. Сесії Ради скликає голова Ради в міру необхідності, але не менше одного разу на 

квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць. 

Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну 
кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. 

2. Сесію може бути скликано за обставин і у спосіб, визначених у частинах 6-7 та 9 
статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Розпорядження про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і 
населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках  у разі скликання позачергової 
сесії – не пізніше як за день) до дати сесії із зазначенням часу скликання, місця 
проведення. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному 
вебсайті Ради, за адресою: https://chupah-rada.gov.ua/. 

У разі скликання головою Ради сесії Ради у порядку проведення дистанційного 
засідання відповідне розпорядження голови Ради доводиться до відома депутатів і 
населення не пізніш як за 24 години до початку дистанційного засідання та порядку 
відкритого доступу до трансляції (запису) дистанційного пленарного засідання Ради. 
Розпорядження про дистанційне засідання розміщується на офіційному вебсайті Ради з 
одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів кожному депутату Ради. 
Апарат Ради забезпечує доведення до відома депутатів та запрошених осіб технічних 



відомостей щодо режиму дистанційного засідання для участі у пленарному засіданні Ради, 
президії та постійних комісій. 

Позачергові сесії селищної  ради можуть бути скликані за 
пропозиціями   не   менше   як  третини   від  загальної  кількості   обраних депутатів ради, 
однієї або кількох постійних комісій, голови селищної  ради. Мотивовані пропозиції про 
скликання позачергової сесії селищної ради, підписані ініціаторами, подаються 
селищному   голові  із зазначенням питань, проектами документів, розгляд яких 
пропонується. 

 Позачергова сесія скликається не пізніше десятиденного терміну після 
надходження пропозиції про її скликання. 

Проекти документів на позачергову сесію селищної ради надаються депутатам під 
час їх реєстрації. 

Стаття 52. Повноважність сесії Ради 
Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше 

половини депутатів від загального (кількісного) складу Ради. 
Стаття 53. Відкриття сесії Ради 
1. Сесію Ради відкриває голова Ради. 
2. У випадках, передбачених частиною 6 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесію відкриває і веде секретар Ради, а за умов, передбачених 
частиною 9 статті 46 зазначеного Закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, 
за ініціативою якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за 
рішенням Ради – один із депутатів Ради. 

3. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які 
присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням Ради 
може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради. 

4. Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб 
визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від 
місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті 
іншими особами. Місця в президії займають селищний голова, секретар ради. За 
пропозицією селищного голови місця в президії можуть зайняти, в разі присутності та за 
їх згодою, депутати Верховної Ради  України, голова Сумської обласної ради, голова 
Сумської обласної державної адміністрації або їх заступники, голова Охтирської районної 
ради та Охтирської районної державної адміністрації. 

5. На початку пленарного засідання головуючий проводить реєстрацію, для цього 
апарат Ради готує Реєстр в друкованому вигляді, у якому кожен депутат реєструється 
шляхом проставляння особистого підпису. Реєстр передається головуючому на 
пленарному засіданні для оголошення кількості зареєстрованих депутатів. Якщо 
голосування проходить через електронну систему голосування ліцензійного обладнання, 
що включає в себе "Ресивер" з програмним забезпеченням та "Пульти", то до друкованого 
Реєстру додається відомість про отримання депутатами пультів для електронного 
голосування. За допомогою пультів депутати проводять електронну реєстрацію та за 
наявності кворуму головуючий оголошує сесію (пленарне засідання) відкритою. 

Для забезпечення реєстрації депутатів Ради у місці проведення пленарного 
засідання, не обладнаного електронною системи голосування, а також у разі 
неспрацьовування електронної системи голосування, апарат Ради виготовляє друкований 
Реєстр. Реєстр передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує 
кількість зареєстрованих депутатів Ради. 

Якщо за даними реєстрації, відкриття пленарного засідання Ради неможливе у 
зв'язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному 
засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та 
груп, або встановити інший день проведення пленарного засідання Ради з дотриманням 
вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради. 
          6. Після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання 
Гімну депутати та присутні в залі встають. 

 
 



Стаття 54. Послідовність розгляду питань на сесії Ради 
1. Після відкриття сесії головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання: 
1) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських 

груп і фракцій; 
2) обрання лічильної комісії, затвердження її керівника і секретаря; 
3) утворення секретаріату сесії; 
4) прийняття порядку денного сесії; 
5) затвердження регламенту роботи сесії; 
6) розгляд питань, внесених до порядку денного; 
7) оголошення заяв і пропозицій, що не стосуються питань, внесених до порядку 

денного та надійшли головуючому від депутатів під час сесії; 
8) оголошення заяв від депутатських фракцій, депутатами звернень, заяв, 

пропозицій громадян та їх об’єднань; виступи депутатів з короткими заявами і 
повідомленнями, депутатськими запитаннями. 

Стаття 55. Секретаріат та лічильна комісія  сесії Ради 
       1. На час проведення кожної сесії Ради, за пропозицією головуючого або депутатів 
Ради, більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, 
персонально або списком, відкритим голосуванням з числа депутатів Ради (окрім голови 
Ради та її секретаря) обирається секретаріат сесії у кількості двох депутатів та лічильна 
комісія в кількості не менше трьох депутатів. У ході пленарного засідання Ради до складу 
секретаріату та лічильної комісії  можуть бути внесені зміни. 

2. Секретаріат організує ведення протоколу сесії, веде запис бажаючих виступити, 
реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші 
матеріали, організує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу Ради під час 
пленарного засідання, та інформує головуючого.  

3. На секретаріат покладається редагування, доопрацювання проєктів рішень з 
урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час обговорення питання на сесії. 
Для цього, у разі необхідності, секретаріат може залучити спеціалістів відповідних 
галузей. 

4. Лічильна комісія зі свого складу обирає голову та секретаря, здійснює 
підрахунок голосів депутатів під час голосування та прийняття рішень Ради, оголошує 
результати голосування. 

Стаття 56. Порядок денний сесії 
 1. Процедура затвердження порядку денного сесії передбачає: 

1) прийняття проєкту порядку денного за основу. За основу приймається перелік 
тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду в Раді. Проєкт порядку 
денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від 
присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів;  

2) внесення до порядку денного депутатських запитів та питання про розгляд 
електронної петиції (у разі наявності). Депутатські запити вносяться до порядку денного 
сесії без голосування та розглядаються першими; питання про розгляд електронної петиції 
вноситься до порядку денного сесії без голосування та розглядається після розгляду 
депутатських запитів; 

3) внесення пропозицій щодо змін та доповнень до порядку денного; 
4) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від 

присутніх на пленарному засіданні Ради депутатів. Послідовність розгляду питань 
порядку денного визначає Рада. 
       2. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання 
незалежно від кількості питань, винесених на розгляд Ради. 

3. До порядку денного дистанційних пленарних засідань Ради  можуть включатися 
виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інших питань, 
щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої 
ліквідації особливо тяжких надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та 
пандемій чи реалізації повноважень, пов'язаних з такими обставинами, процедурні 
питання. 



На проєкти таких рішень, рішення Ради, що передбачені цим пунктом, не 
поширюються вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», Закону України «Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання». 

Також до порядку денного дистанційних пленарних засідань Ради можуть 
включатися питання планової та поточної діяльності Ради, що потребують оперативного 
вирішення. 

Стаття 57. Тривалість сесії Ради 
1. Сесія Ради триває до завершення розгляду всіх питань, внесених до порядку 

денного. 
2. Більшістю голосів депутатів від загального складу Ради робота сесії може бути 

припинена та продовжена в терміни і дні, визначені Радою або за її дорученням – головою 
Ради. 

Стаття 58. Закриття сесії Ради 
1. Після вичерпання питань, внесених до порядку денного сесії, та заслуховування 

коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням Ради про припинення 
роботи сесії, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради, сесія 
закривається. 

2. Головуючий оголошує сесію Ради закритою, після чого виконується Гімн 
України. На час виконання Гімну всі присутні в залі встають. 

Стаття 59. Протоколи сесії Ради 
1. Хід пленарних засідань Ради фіксується у протоколі, який складається протягом 

місяця після закриття сесії.  
У протоколі сесії Ради зазначаються наступні дані: 
- найменування Ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце 

проведення  пленарного   засідання  Ради; 
- кількість депутатів, обраних до Ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів; 

список  запрошених на сесію, які  були  присутні  на сесії; 
- порядок денний сесії, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню 

(за наявності); 
- прізвища, ім’я, по батькові головуючого  на пленарному  засіданні Ради і 

виступаючих;  
-прізвища, назва партії (блоку), фракції депутатів, які виступають у дебатах (для 

осіб, які не є депутатами Ради – посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх 
виступів; 

- перелік прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, 
проти та тих, хто утримались; 

-прізвища, ім’я  та по батькові  депутата (депутатів), які  утримались  від 
голосування з мотивів  наявності  конфлікту інтересів, із зазначенням  найменування 
питання  внесеного  на розгляд ; 

-результати  голосування і  прийняті рішення. 
2. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті Радою, тексти доповідей і 

співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але 
не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, за їх бажанням, поправки і доповнення   до   
проектів рішень,  довідки, зауваження,  список відсутніх на сесії депутатів, список 
запрошених на сесію. 

3. Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на сесії. 
У разі відмови чи неможливості головуючим підписати протокол, його підписують 

відповідно до обставин особи, визначені Регламентом. 
4. За  наявності в Раді   електронної системи голосування: 
- для складання протоколу інформація, накопичена електронною системою 

голосування (результати голосувань, реєстрації), у день закриття сесії Ради передається 
апарату Ради, де зберігається до моменту складання та підписання протоколу сесії Ради. 

-запис дистанційного пленарного засідання Ради розміщується на офіційному 
вебсайті Ради та є невід’ємною частиною протоколу відповідного пленарного засідання. 



5. Протоколи сесій Ради зберігаються в апараті Ради. Протоколи сесії ради є 
відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про 
доступ до публічної інформації». 

Глава 4. Пленарні засідання Ради 
Стаття 60. Час проведення пленарних засідань Ради 

1.Ранкове  пленарні засідання ради розпочинаються о 09-й годині і 
закінчуються о 16-й годині, якщо не буде прийняте інше рішення Радою чи головою Ради. 
Пленарне засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради 
понад робочий час.  

2. Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 15 хвилин і на 
30 хвилин для обідньої перерви. 

3. На початку  засідання   відводиться  до 30 хвилин  для оголошення  
депутатських  запитів  і депутатських  запитань. 

4. У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання 
можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені 
додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості. 

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке 
рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань. 

Стаття 61. Ведення пленарних засідань 
Пленарні засідання ради веде голова Ради або секретар Ради, або інша особа у 

випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим 
Регламентом. 

Стаття 62. Головуючий на пленарному засіданні Ради  
1. Головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний: 
1) дотримуватися цього Регламенту і вживати заходів щодо його дотримання всіма 

присутніми на пленарному засіданні Ради; 
2) повідомляти про результати реєстрації депутатів Ради та кількість депутатів 

Ради, відсутніх на пленарному засіданні Ради із поважних причин; 
3) відкривати та неупереджено вести, закривати пленарне засідання Ради, 

оголошувати перерви відповідно до прийнятого порядку роботи (регламенту) пленарного 
засідання Ради;  

4) попереджати присутніх на закритому пленарному засіданні Ради про процедуру 
його проведення; 

5) надавати слово  депутатам для оголошення  депутатських запитів; 
6) організовувати розгляд питань відповідно до вимог цього Регламенту; 
7) вносити на обговорення проєкти рішень Ради, оголошувати їх повну назву, 

редакцію та інформацію щодо ініціаторів їх внесення;  
8) оголошувати списки осіб, які записалися на виступи;  
9) створювати рівні можливості депутатам Ради, депутатським групам та фракціям 

Ради для участі в обговоренні питань відповідно до вимог цього Регламенту;  
10) надавати слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошувати наступного 

промовця;  
11) утримуватися від коментарів та оцінок щодо промовців та їх виступів, крім 

випадків порушення ними норм дисципліни та депутатської етики; 
12) ставити питання на голосування;  
13) оголошувати офіційні повідомлення; інформувати про матеріали, що надійшли 

на адресу Ради;  
14) вживати заходів для підтримання порядку на пленарному засіданні Ради;  
15) здійснювати інші повноваження відповідно до вимог цього Регламенту. 
2. Головуючий на пленарному засіданні Ради має право: 
1) вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання Ради, 

які ставляться на голосування першими; 
2) підсумовувати обговорення питань, внесених на розгляд пленарного засідання 

Ради;  
3) ставити промовцям уточнюючі запитання, виправляти помилки, допущені у 

виступах;  



4) звертатися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ, якщо 
виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення 
цього питання, і головуючий на пленарному засіданні Ради вважає, що Рада отримала з 
цього питання достатню інформацію; 

5) вимикати без попередження мікрофон (за його наявності), якщо промовець 
виступає без його дозволу;  

6) оголошувати (або доручати секретарю Ради оголошувати) письмові пропозиції 
та інші документи щодо обговорюваного питання;  

7) оголошувати повідомлення до початку розгляду питань порядку денного сесії 
Ради, а в невідкладних випадках – у ході пленарного засідання Ради, але не перериваючи 
виступ промовця або процедуру голосування. Такі повідомлення головуючий на 
пленарному засіданні Ради може робити і тоді, коли не має можливості відкрити пленарне 
засідання Ради через відсутність кворуму, тобто якщо при реєстрації на визначений час 
початку пленарного засідання Ради зареєструвались менше половини депутатів від 
загального складу Ради; 

8) головуючий  на засіданні може  доручити іншим особам  зачитувати письмові  
документи, пропозиції щодо  обговорення  питання; 

9) продовжувати пленарне засідання Ради на тридцять хвилин понад визначений 
порядком роботи (регламентом) пленарного засідання Ради час без прийняття рішення 
Радою; 

10) давати розпорядження апарату Ради про надання депутатам Ради під час 
пленарного засідання Ради додаткових матеріалів з питань, включених до порядку 
денного сесії Ради;  

11) звертатися до депутатів Ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій 
Ради з проханням забезпечити дотримання вимог Регламенту; 

12) користуватися іншими правами, визначеними чинним законодавством України 
та цим Регламентом.  

З Питань,  підготовлених  відповідною  комісією  ради, документи, пропозиції від 
комісії зачитує  визначений  комісією  доповідач. 

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному 
засіданні Ради, під час розгляду внесеної ним пропозиції, крім процедурних питань, та 
прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що стосується 
головуючого на пленарному засіданні Ради, він доручає ведення пленарного засідання 
Ради секретарю Ради. 

Стаття 63. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні Ради 
1. Тривалість і регламент роботи сесії встановлюються Радою, виходячи з кількості 

і особливостей питань, які розглядаються. 
2. Час для доповіді, співдоповіді та заключного слова встановлюється сесією за 

домовленістю з доповідачем та співдоповідачем, але не більше 20 хвилин  для доповіді, 10 
хвилин для співдоповіді, постановки запитання до 1 хв., відповіді  на запитання та  до  5 
хвилин – для заключного слова. 

3. Виступаючим в обговоренні надається до 7 хвилин, для повторного виступу в 
дебатах з одного і того ж питання, виступів при обговоренні проєктів рішень, кандидатур, 
порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, 
пропозицій, повідомлень та довідок – до 3 хвилин. 

4. Для виступів із депутатськими запитами надається до 5 хвилин. 
5. У необхідних випадках головуючий має право за згодою не менше третини 

присутніх на пленарному засіданні депутатів продовжити час для виступу.  
6. Наприкінці пленарного засідання Ради в розділі «Різне» порядку денного 

відводиться до 30 хвилин для оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій 
громадян та їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; коротких (до 3 хвилин) 
заяв і повідомлень. 

Стаття 64. Порядок надання слова 
1. Заяви про надання слова для виступу в обговоренні питань порядку денного 

подаються депутатом Ради у письмовій, усній формі після оголошення головуючим на 
пленарному засіданні про перехід до обговорення питання. 



2. Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим за 
рішенням не менше третини депутатів, присутніх на сесії. 

3. Виступи проводяться тільки з трибуни або від мікрофона в сесійній залі ( за його  
наявності). 

4. Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу 
або за рішенням не менше третини присутніх на пленарному засіданні депутатів. При 
порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про 
кількість записаних до виступу і депутатів, які вже виступили; з’ясовує, хто наполягає на 
виступі. 

5. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на 
заключне слово. 

Стаття 65. Відкритість пленарних засідань Ради 
1. Пленарні засідання Ради є відкритими. 

   2. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням селищного  
голови або секретаря Ради), можуть бути присутні посадові особи Ради та її виконавчих 
органів, старости, депутати інших рад, представники державних, правоохоронних органів, 
акредитовані представники ЗМІ, запрошені керівники підприємств незалежно від форм 
власності, установ і організацій територіальної громади, представники політичних партій, 
громадських організацій, громадяни. 

3. Жителі територіальної громади, які з власної ініціативи бажають бути 
присутніми на пленарному засіданні Ради, допускаються до сесійної зали на підставі 
паспорта або іншого документа, що відповідно до закону посвідчує особу. 

4. У період проведення карантинних чи інших обмежувальних заходів пленарні 
засідання Ради відповідно до розпорядження голови Ради можуть проходити за участі 
обмеженого кола присутніх та/або без запрошених осіб. 

Стаття 66. Закриті пленарні засідання Ради 
1. За рішенням Ради, прийнятим після обговорення більшістю голосів депутатів від 

загального складу Ради, можуть проводитися закриті пленарні засідання Ради або 
закритий розгляд окремо визначених питань. 

2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутні посадові 
особи, які здійснюють державний контроль і нагляд за діяльністю органів місцевого 
самоврядування, працівники апарату Ради, що здійснюють організаційно-технічне та 
правове забезпечення діяльності Ради. 

3. Коло інших осіб, які можуть бути присутні на закритому пленарному засіданні 
Ради, визначає Рада.  

4. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради, забороняється 
використовувати фото-, кіно-, відеотехніку, засоби зв’язку і звукозапису та обробки 
інформації. 

5. Протоколювання закритого пленарного засідання Ради здійснюється апаратом 
Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на ньому питань. 

6. Наприкінці закритого пленарного засідання Рада приймає процедурне рішення 
щодо можливості оприлюднення рішень та інших матеріалів цього засідання. 

 
Глава 5. Обговорення питань на пленарному засіданні Ради 

Стаття 67. Порядок обговорення питань на пленарному засіданні Ради 
1. Процедура повного обговорення питання (надалі – повне обговорення) на 

пленарному засіданні включає:  
1) доповідь суб'єкта подання (ініціатора внесення) проєкту рішення Ради чи його 

представника, запитання доповідачу і відповіді на них; 
2) співдоповідь визначеного профільною постійною комісією Ради співдоповідача, 

запитання співдоповідачу і відповіді на них;  
3) виступи депутатів Ради – членів профільної постійної комісії Ради з 

оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатам 
Ради разом з висновком голови постійної комісії Ради;  

4) виступи по одному представнику від кожної постійної комісії Ради, до яких, крім 
профільної постійної комісії Ради, направлявся проєкт рішення Ради, у разі якщо 



висновки цих комісій не були надані депутатам Ради; 
5) виступи представників депутатських груп та фракцій Ради, депутатів Ради; 
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення 

обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на 
виступ; 

7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів); 
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради пропозицій, 

які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування. 
2. Рішення Ради може прийматися без його обговорення на пленарному засіданні 

Ради, якщо жоден з депутатів Ради не заперечує проти цього. 
3. При обговоренні одного питання депутат Ради, депутатські групи та фракції 

Ради мають право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача 
з цього питання. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного 
засідання Ради в межах часу, передбаченого цим Регламентом, здійснюється під час 
розгляду відповідного питання порядку денного шляхом підняття руки, за письмовою 
заявою депутата Ради після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід 
до обговорення цього питання. Черговість виступів формується в порядку надходження 
заяв на виступ.  

4. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування. 
Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини депутатів, 
присутніх на сесії Ради. 

5. У випадку, коли після закінчення часу, встановленого для обговорення питання 
порядку денного сесії Ради регламентом її роботи, виникає необхідність продовжити 
обговорення, обговорення продовжується за рішенням більшості депутатів, присутніх на 
пленарному засіданні. 

6. Після обговорення питання порядку денного сесії Ради до початку голосування 
голова постійної комісії Ради чи голова (уповноважена особа) депутатської групи або 
фракції Ради може внести вмотивовану пропозицію про перерву в пленарному засіданні 
Ради для погодження позицій. Тривалість перерви пропонується головуючим на 
пленарному засіданні Ради. Така пропозиція приймається за рішенням більшості 
депутатів, присутніх на пленарному засіданні. 

Глава 6. Голосування на пленарних засіданнях Ради 
Стаття 68. Загальні вимоги щодо голосування на пленарному засіданні Ради 
1. Прийняття рішень з питань формування та внесення змін до порядку денного 

сесії відбувається за процедурою, визначеною статтею 56 цього Регламенту. 
2. Рішення з питань порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість депутатів від загального (кількісного) складу Ради. 
Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності 

у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, 
та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, 
іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від 
загального складу ради. 

 
3. Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду 

питань, повернення до розгляду питання, надання слова особі, що не є депутатом, 
продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало не менше 
третини присутніх на пленарному засіданні депутатів. 

4. Після закінчення голосування голова лічильної комісії на пленарному засіданні 
Ради оголошує його результати і прийняте рішення. 

 
Стаття 69 Лічильна комісія Ради 
1. Лічильна комісія Ради обирається для організації таємних голосувань Ради і 

визначення їх результатів. Лічильна комісія Ради підраховує голоси під час таємного 
голосування за допомогою бюлетенів. 

2. Лічильна комісія Ради обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом 
відкритого голосування більшістю голосів присутніх на сесії депутатів за списком в 



кількості 3 членів з одночасним затвердженням голови та секретаря лічильної комісії. 
До складу Лічильної комісії не можуть входити депутати Ради, кандидатури яких 

запропоновані для обрання (звільнення) на керівні посади Ради та інші посади, обрання 
(звільнення) яких здійснює Рада. 

Голова Лічильної комісії розподіляє обов’язки щодо підрахунку голосів між 
членами Лічильної комісії та оголошує результати голосування з кожного питання. 

3. Засідання Лічильної комісії Ради проводяться гласно і відкрито. 
4. Лічильна комісія може бути постійною, про що Рада приймає відповідне 

рішення. 
У разі відсутності або відмови когось із членів Лічильної комісії брати участь у її 

роботі Рада обирає іншого члена Лічильної комісії замість відсутнього або того, хто 
відмовився в ній працювати. 

5. Рішення Лічильної комісії Ради приймаються простою більшістю голосів членів 
комісії від її загального складу. 

Стаття 70. Відкрите поіменне голосування на пленарному засіданні Ради. 
1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів Ради на пленарних 

засіданнях Ради проводиться відкрите поіменне  голосування. Відкрите голосування за 
допомогою електронної системи підрахунку голосів здійснюється за допомогою 
ліцензійного обладнання, що включає в себе "Ресивер " з програмним забезпеченням та 
"Пульти", яке проводиться у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Якщо електронна 
система голосування відсутня у місці голосування або не працює, підрахунок голосів 
здійснюється лічильною групою, утвореною у порядку, передбаченому цим Регламентом. 

2. Результати поіменного   голосування підлягають  обов’язковому  
оприлюдненню, а також наданню  за  запитом відповідно до  Закону  України  «Про 
доступ до  публічної   інформації» На офіційному   веб-сайті  ради  розміщуються  в день  
голосування  і зберігаються протягом  необмеженого   строку  всі результати поіменного   
голосування . Результати  поіменного голосування  є невід’ємною частиною протоколу 
сесії ради.  

2. Усі пропозиції, що надійшли від депутатів Ради, ставляться на відкрите поіменне 
голосування після закінчення обговорення в порядку їх надходження, якщо автори їх не 
знімають. 

3. Перед початком відкритого поіменного голосування головуючий на пленарному 
засіданні Ради оголошує пропозиції, що ставляться на голосування, уточнює їх 
формулювання.  

4. При відкритому поіменному голосуванні по одному будь-якому питанню кожен 
депутат Ради має один голос і подає його за пропозицію або проти неї, чи утримується 
при голосуванні.  

5. Результати голосування демонструються на моніторах, розташованих у залі 
засідань Ради. У разі неможливості відображення результатів голосування технічними 
засобами результати відкритого голосування оголошує голова лічильної комісії  на 
пленарному засіданні Ради.  

6.За наявності   у  Раді  електронної  системи  підрахунку голосів, для забезпечення 
роботи електронної системи підрахунку голосів у режимі голосування, зазначеного у 
пункті 1 цієї статті, кожному депутату Ради, перед початком пленарного засідання, 
працівниками апарату Ради, згідно відомості про отримання депутатами пультів для 
електронного голосування, під особистий підпис, видається пульт для голосування з його 
прізвищем. Пульти для голосування зберігаються у депутатів Ради до кінця пленарного 
засідання та після його закриття передаються до апарату Ради для відповідального 
зберігання.  

У разі втрати (зіпсування, пошкодження) пульта депутат Ради звертається із заявою 
до голови Ради щодо видачі йому нового пульта.  

За відсутності технічної можливості до початку пленарного засідання видачі 
нового пульта або зіпсування (пошкодження) пульта під час пленарного засідання 
депутату Ради, відповідальним за інформаційне обслуговування електронної системи 
голосування, може бути виданий новий пульт для голосування або він голосує підняттям 
руки, про що головуючий повідомляє на засіданні та цей факт фіксується в протоколі. 



7. У разі неспрацьовування електронної системи підрахунку голосів, а також 
неможливості забезпечення проведення відкритого поіменного голосування за допомогою 
електронної системи підрахунку голосів  проводиться відкрите голосування на 
пленарному засіданні Ради шляхом підняття та тримання руки до моменту врахування 
голосу кожного депутата Ради лічильною групою.  

Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головою лічильної групи 
списку зареєстрованих депутатів Ради.  

Кожен депутат Ради при зачитуванні його прізвища оголошує своє рішення, про 
що головою лічильної групи чи її уповноваженим членом ставиться відповідна позначка у 
списку депутатів Ради. Голова лічильної групи або визначений лічильною групою 
представник повідомляє про результат голосування на пленарному засіданні Ради. 

8.Депутат  голосує особисто. При голосуванні електронною системою  депутата  
голосує виключно за допомогою  персонального пульту. Забороняється  передавати  пульт  
для голосування іншим депутатам або голосувати  кількома пультами. 

9. У разі проведення дистанційного пленарного засідання Ради ( стаття 3 цього 
Регламенту) відкрите голосування по кожному питанню порядку денного проводиться 
шляхом виведення головуючим на засіданні на головний екран обличчя кожного депутата, 
оголошення ним прізвища, ім’я, по-батькові та свого рішення з питання порядку денного, 
про що головою лічильної групи чи її уповноваженим членом ставиться відповідна 
позначка у списку депутатів Ради. Голова лічильної групи або визначений лічильною 
групою представник повідомляє про результат голосування на дистанційному пленарному 
засіданні Ради після завершення опитування та підрахунку голосів по кожному питанню 
порядку денного. 

Голова лічильної комісії на засіданні оголошує прийняте за результатами 
голосування рішення. 

 
Стаття 71. Таємне голосування на пленарному засіданні Ради 
1. Таємне голосування проводиться за рішенням Ради, прийнятим більшістю 

присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради, та у випадках, передбачених чинним 
законодавством і цим Регламентом.  

Організація і проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів 
покладається на Лічильну комісію, обрану на початку сесії або спеціально для проведення 
таємного голосування. В окремих випадках за рішенням Ради, прийнятим більшістю 
присутніх на пленарному засіданні депутатів Ради, таємне голосування може проводитися 
за допомогою електронної системи підрахунку голосів за  її наявності. 

2. При проведенні таємного голосування Лічильна комісія встановлює і доводить 
до відома депутатів Ради: 

- час і місце проведення голосування; 
- порядок заповнення бюлетеня; 
- критерії визнання бюлетеня недійсним; 
- порядок організації голосування. 
3. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній 

чисельності обраних депутатів Ради, виготовляються апаратом Ради. 
4. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за 

матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.  
5. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у 

відповідному місці ставляться печатка Ради і підписи голови та секретаря Лічильної 
комісії.  

6. До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, 
призначеннях, наданні згоди на призначення включаються всі кандидатури на посади, які 
були висунуті у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим 
Регламентом, і які дали згоду балотуватися. 

Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування.  
Кандидат може зняти свою кандидатуру (не балотуватися) і перед проведенням 

повторного голосування.  
7. Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, 



відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри, то 
до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно 
від її згоди на це. 

8. Кожному депутату Ради Лічильною комісією видається один бюлетень для 
таємного голосування після пред'явлення ним посвідчення та проставлення особистого 
підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо при вході 
в сектор для таємного голосування та не можуть бути передані іншим особам. 

9. Сектор для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході 
до сектору для голосування були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання 
ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – кабіна та прозора скринька для 
таємного голосування.  

10. Депутат Ради може одержати бюлетень для таємного голосування і увійти до 
кабіни для таємного голосування тільки після того, як вона звільниться.  

11. Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом 
проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення 
депутата Ради, напроти прізвища кандидата, за якого депутат Ради голосує, або напроти 
іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного 
голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного 
голосування. 

12. Голосування закінчується в час, визначений Лічильною комісією. 
13. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для 

таємного голосування депутатами Ради одержано менше, ніж необхідно для прийняття 
відповідного рішення. У такому разі проводиться повторне голосування, якщо інше не 
встановлено чинним законодавством або якщо більшістю голосів депутатів від загального 
складу Ради не прийнято іншого рішення. 

14. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, у яких 
підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо 
з'ясувати волевиявлення депутата Ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при 
підрахунку голосів не враховуються. 

15. Рішення Ради за результатами таємного голосування вважається прийнятим, 
якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу Ради. 

16. Якщо при обранні, призначенні, наданні згоди на призначення на посаду лише 
однієї особи жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого 
голосування необхідної більшості голосів депутатів Ради, проводиться повторне таємне 
голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів 
Ради при першому голосуванні. 

17. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один 
кандидат на посаду, повторне таємне голосування проводиться щодо нього.  

18. Якщо за результатами таємного голосування рішення про надання згоди на 
звільнення з посади, відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або 
висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному 
розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім 
випадків виникнення нових підстав або з'ясування обставин, які не були відомі Раді при 
розгляді відповідної кандидатури. 

19. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно 
обрано, призначено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний 
розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не 
встановлено чинним законодавством України. Кількість повторних розглядів таких питань 
не обмежується. 

20. Голова Лічильної комісії або визначений нею доповідач – член Лічильної 
комісії, доповідає на пленарному засіданні Ради про результати таємного голосування, 
виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів Ради. 

21. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який 
підписують усі присутні її члени. Член Лічильної комісії, який не погоджується з 
результатами відображеними в протоколі, у письмовій формі викладає свою окрему 
думку, яка додається до протоколу засідання Лічильної комісії і оголошується на 



пленарному засіданні Ради. 
22. Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про 

обрання, призначення, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, 
головуючий на пленарному засіданні Ради на підставі доповіді Лічильної комісії оголошує 
таке рішення, яке оформляється рішенням Ради.  

23. Якщо Радою не буде прийняте рішення про переголосування, проведення нових 
виборів або повторного голосування, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує 
на підставі доповіді Лічильної комісії прийняте за результатами таємного голосування 
рішення, яке у разі необхідності оформляється як відповідний акт Ради без додаткового 
голосування. 

24. Перед початком голосування Лічильна комісія:  
1) визначає зміст і форму бюлетенів (з наступним затвердженням Радою), організує 

їх виготовлення;  
2) перевіряє наявність кабін для таємного голосування;  
3) опечатує скриньки для таємного голосування. 
Лічильна комісія забезпечує умови для додержання таємниці голосування. 

Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування 
технологій контролю за волевиявленням депутатів (нанесення різними способами різних 
позначок на бланках бюлетенів, винесення і передавання бюлетенів іншим особам тощо). 

25. Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів 
Ради, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини депутатів від загального 
складу Ради. 

Стаття 72. Пропозиції до проєктів рішень 
1. Пропозиції до проєктів рішень подаються через секретаріат сесії головуючому в 

письмовій формі або усно з наступним письмовим оформленням, редакційні правки – 
усно або письмово і ставляться на голосування, технічні правки – усно або письмово та 
вносяться без голосування. Доповідачі (співдоповідачі) мають право на короткий 
коментар пропозицій до проєктів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді 
(співдоповіді).  

2. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість 
депутатів від загального (кількісного) складу Ради. 

Проєкти рішень, при розгляді яких Радою були внесені зміни і доповнення, 
протягом двох днів доопрацьовуються їх розробниками з урахуванням проголосованих і 
прийнятих змін і доповнень. 

Доопрацьовані та завізовані розробником рішення передаються для подальшого їх 
оформлення та підписання у апарат Ради. 
Стаття 73. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення 
1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду питання; 
2) питання про неприйнятність та відкладені питання; 
3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду цього 
питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них; 
4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього питання; 
5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами; 
6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на засіданні 
ради встановлена регламентом. 

Стаття 74. Перерва перед голосуванням 
1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування голова 
комісії чи керівник фракції може внести вмотивовану пропозицію про перерву у засіданні 
для узгодження позицій щодо голосування. 
2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і вважається 
схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на засіданні. 
3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15 до 30 хвилин. 
Стаття 75. Рішення про неприйнятність питання до розгляду 
1. У ході обговорення питань депутати, головуючий  чи представник 
виконавчого комітету ради, у будь-який час, можуть порушити питання про  



неприйнятність проекту рішення з цього питання за таких підстав: 
1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або попереднім 
рішенням ради;  
2) їх прийняття не входить до компетенції ради. 

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення 
здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх надходження. 
3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального складу 
ради. 
Стаття 76. Відкладення розгляду питання 
1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть 
запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи прийняття 
остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи здійснення певних дій. 
2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від 
загального складу ради, за винятком випадків, визначених регламентом. 
Стаття 77. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про відкладення питання 
1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного 
питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення за скороченою 
процедурою. 
2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо відкладеного 
питання відбувається до голосування по проекту рішення, їх відносно якого ці питання 
внесено. 
3. У разі внесення кількох відкладених питань, вони обговорюються одночасно. 
Стаття 78. Загальні вимоги до голосування пропозицій 
1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у 
письмовому вигляді і не були відкликані. 
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного 
питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і ставить їх на голосування 
також. 
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки 
поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його сформульовано не чітко 
або він не стосується обговорюваного питання чи суперечить раніше прийнятим 
рішенням, повторює по суті відхилений радою текст. Процедурне рішення з цього 
приводу може прийматися радою без обговорення. 
4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту, при 
повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування 
не ставляться, крім випадку, коли, після скасування рішення щодо прийнятого тексту, 
його розгляд починається знову. 
Стаття 79. Голосування альтернативних пропозицій 
1. У разі, коли дві або більше пропозицій (проектів рішення), щодо одного й 
того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), рада, якщо вона не 
прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і 
виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Результатом 
вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не 
ставиться. Однією з альтернатив може бути прийняття проекту рішення у першому 
читанні і відправлення проекту на доопрацювання у комісіях ради. 
2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для подальшого 
розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається прийнятою в цілому; в інших 
випадках її подальше обговорення і голосування щодо неї, здійснюються на загальних 
засадах без врахування голосування про її прийнятність для розгляду. 
Стаття 80. Голосування поправок 
1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування раніше, 
ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на 
голосування ставиться текст пропозиції. 
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна 
поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування не вносяться, 
а подаються у вигляді окремої пропозиції. 



3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок, головуючий 
проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозиції, 
потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після неї – щодо поправки-
доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом 
прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на 
голосування не ставиться. 
4. Після голосування поправок до пропозиції, на голосування в цілому ставиться 
пропозиція з внесеними до неї поправками. 
Стаття 81. Оголошення суті голосування 
1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи поправки, що 
будуть ставитися на голосування, при цьому називається ініціатор внесення тексту. 
2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які виключають одна 
одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх 
змісту, проводить голосування щодо кожної поправки чи пропозиції окремо. 
3. Після голосування всіх поправок, проект рішення голосується в цілому. 
4. Після закінчення голосування, голова  лічильної комісії на засіданні оголошує 
його результати і прийняте рішення. 
 
 

Глава 7. Набрання чинності рішень Ради 
Стаття 82. Підписання рішень Ради 
Прийняті Радою рішення підписуються головою Ради, у разі його відсутності – 

секретарем Ради, а у випадку, передбаченому частинами 9, 11 статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», – депутатом Ради, який за дорученням депутатів 
головував на її засіданні. 

Стаття 83. Набрання чинності рішень Ради 
Рішення Ради набирають чинності з моменту їх прийняття (якщо інше не 

встановлено рішенням). 
Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх 

офіційного оприлюднення, якщо Радою не встановлено більш пізній строк уведення цих 
рішень у дію. 

Рішення селищної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути 
зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд Ради із обґрунтуванням 
зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо 
рада відхилила зауваження селищного  голови і підтвердила попереднє рішення двома 
третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності незалежно від 
підписання  його селищним головою і оприлюднюється. 

Стаття 84. Офіційне оприлюднення рішення Ради 
1. Рішення Ради тиражується у необхідній кількості примірників та надсилається 

електронною поштою або в паперовому варіанті апаратом Ради (не пізніше п’ятиденного 
терміну з дня підписання) для організації його виконання виконавчим органам Ради, 
відповідним підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, 
розташованим та/або зареєстрованим на території територіальної громади, відповідно до 
поданого розробником листа розсилки. 

2. Офіційне оприлюднення всіх рішень Ради здійснюється на офіційному вебсайті 
Ради в мережі Інтернет із зазначенням дати оприлюднення невідкладно після підписання, 
але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття. Офіційне оприлюднення рішень 
Ради нормативно-правового характеру здійснюється також в друкованих засобах 
інформації та покладається на апарат Ради. 

Рішення про селищний  бюджет, квартальні звіти про його виконання та 
інформація про виконання селищного бюджету оприлюднюються фінансовим відділом 
Ради у встановлені законодавством строки у друкованому засобі інформації, визначеному 
у відповідному рішенні Ради.  
 У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, секретар ради 
забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого опублікування прийнятого 
тексту рішення. 



Глава 8. 
Регуляторна діяльність Ради 

Стаття 85. Планування діяльності Ради з підготовки проєктів регуляторних 
актів 

1. Планування діяльності Ради з підготовки проєктів регуляторних актів 
здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи Ради. 

2. Рішення Ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд Ради 
їх розробниками відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, 
який затверджується радою. 

Розробниками регуляторних актів є суб’єкти подання пропозицій на розгляд Ради, 
визначені статтею 42 цього Регламенту. 

3. Організація реалізації повноважень Ради у здійсненні державної регуляторної 
політики покладається на постійну комісію, до предмета відання якої належать питання 
Регламенту (далі – відповідальна комісія). 

4. Відповідальна комісія забезпечує планування діяльності Ради з підготовки 
проєктів регуляторних актів на наступний календарний рік, у тому числі шляхом 
узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проєктів регуляторних актів. Ці 
пропозиції подаються розробниками проєктів регуляторних актів до відповідальної комісії 
не пізніше 1 листопада поточного року.  

5. За рішенням Ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проєктів 
регуляторних актів можуть вноситися зміни. 

Затверджений план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів та зміни до 
нього оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному вебсайті Ради в мережі 
Інтернет не пізніше як у десятиденний строк із дня їх затвердження. 

Якщо Рада готує або розглядає проєкт регуляторного акта, який не внесений до 
затвердженого Радою плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, Рада має 
внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів із дня початку 
підготовки цього проєкту або з дня внесення проєкту на розгляд Ради, але не пізніше дня 
оприлюднення цього проєкту. 

6. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки 
проєктів регуляторних актів до розгляду Радою покладається на розробників проєктів. 

Розробник проєкту регуляторного акта в порядку та строки, встановлені в Законі 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
оприлюднює повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта, проєкт 
регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності 
регуляторного акта за рахунок власних коштів. 

Стаття 86. Унесення проєкту регуляторного акта на розгляд Ради 
1. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником у порядку та 

строки, встановлені в Законі України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», готується аналіз регуляторного впливу, забезпечується 
оприлюднення та обговорення проєкту акту. 

2. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного 
впливу та результатами обговорення подається до відповідальної комісії Ради для 
вивчення та забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу 
внесеного проєкту регуляторного акта.  

3. Експертний висновок щодо регуляторного впливу внесеного на розгляд Ради 
проєкту регуляторного акта може бути підготовлений відповідальною комісією 
самостійно, із залученням експертів, або доручений профільній постійній комісії Ради, до 
повноважень якої належить розгляд питання. 

Профільна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати 
органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, 
наукових працівників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного 
висновку – один місяць з моменту отримання відповідальною комісією проекту 
регуляторного акта від розробника. 

4. Для отримання пропозицій уповноваженого органу щодо удосконалення 
проєкту регуляторного акта відповідно до принципів державної регуляторної політики 



розробник подає до уповноваженого органу проєкт рішення Ради, аналіз 
регуляторного впливу та експертний висновок щодо регуляторного впливу. 

5. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо 
регуляторного впливута пропозицій уповноваженого органу відповідальна комісія готує 
свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

6. У разі мотивованого подання депутата Ради, постійної комісії Ради, голови Ради 
відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного 
висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта, внесеного цим 
депутатом Ради, постійною комісією Ради без аналізу регуляторного впливу. У цьому 
випадку висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» готуються тільки на підставі експертного висновку щодо регуляторного 
впливу та пропозицій уповноваженого органу. 

7. Висновки відповідальної комісії передаються для вивчення до профільної 
постійної комісії Ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проєкту 
регуляторного акта в Раді, за винятком випадків, коли відповідальна комісія є профільною 
постійною комісією.  

8. При розгляді на пленарному засіданні Ради проєкту регуляторного акта голова 
відповідальної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проєкту 
регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також пропозиції 
уповноваженого органу разом із рішенням постійної комісії щодо їх врахування. 

У передбачених законодавством випадках, проект регуляторного акта подається 
на розгляд Ради разом з офіційним висновком органів Антимонопольного комітету 
України. 

 
Стаття 87. Відстеження результативності, офіційне оприлюднення 

регуляторних актів Ради  
1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, 

прийнятих Радою, забезпечується апаратом Ради. 
2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого Радою, не 

пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної 
постійної комісії Ради.  

3. Рада заслуховує щорічний звіт голови Ради про здійснення державної 
регуляторної політики апаратом Ради.  

Відповідальна комісія Ради готує і попередньо розглядає питання про звіт голови 
Ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 
до компетенції постійних комісій Ради.  

Щорічний звіт голови Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Ради в мережі 
Інтернет, визначеній у відповідному рішенні Ради. 

4. Регуляторні акти, прийняті Радою, не пізніш як у десятиденний строк після їх 
прийняття та підписання оприлюднюються в друкованому засобі інформації, визначеному 
у відповідному рішенні Ради.  

5. Інформація про здійснення регуляторної діяльності Радою розміщується на 
офіційному вебсайті Ради в мережі Інтернет. 

Глава 9. 
Запобігання корупції 

Стаття 88. Врегулювання конфлікту інтересів при розгляді питань Ради 
  Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів Ради, сільського 
голови та секретаря Ради здійснюється відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції». 

        Селищний голова, депутат  селищної ради публічно повідомляє про конфлікт 
інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, надає  письмову  заяву  про конфлікт 
інтересів, яка  попередньо зареєстрована в «Журналі реєстрації заяв  про  конфлікт 



інтересів»  та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним 
колегіальним органом. 

     Якщо неучасть осіб, зазначених у частині другій цієї статті, у прийнятті рішення 
призведе до втрати повноважності відповідної ради у яких наявний конфлікт інтересів, 
беруть участь у прийнятті радою за умови публічного самостійного повідомлення про 
конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу. 

   Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради інформація 
про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради. 

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної 
до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), 
вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. 

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного 
колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що 
розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в 
протокол засідання колегіального органу. 

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального 
органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, 
участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. 
Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним 
органом. 

.Глава 10. 
Порядок розгляду електронних петицій 

Стаття 89. Подання електронних петицій 
1. Електронні петиції подаються до Ради у встановленому Законом України «Про 

звернення громадян» порядку та розглядаються нею за умови збору на підтримку петиції 
не менш як 2000 підписів громадян протягом не більше як трьох місяців із дня її 
оприлюднення. 

2. Апарат Ради забезпечує створення умов для подання електронної петиції та її 
розгляду Радою відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та у порядку, 
визначеному головою Ради.  

Стаття 90. Підготовка до розгляду електронної петиції 
1. Протягом трьох робочих днів після набрання петицією необхідної кількості 

голосів на її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від громадського 
об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції, на 
офіційному вебсайті Ради оприлюднюється інформація про початок розгляду петиції 
Радою. У цей же термін голова Ради направляє таку електронну петицію до постійної 
комісії Ради, яка відповідно до предмета відання визначається профільною з попереднього 
розгляду електронної петиції, та до постійної комісії, до предмета відання якої належать 
питання Регламенту, для надання висновку щодо відповідності петиції чинному 
законодавству. 

2. Профільна комісія розглядає електронну петицію на своєму засіданні, на яке 
може бути запрошений автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – 
представники Ради та її виконавчих органів, а також експерти, фахівці та інші особи.  

Профільна комісія готує пропозиції щодо підтримки або не підтримки Радою 
електронної петиції, а також відповідний проєкт рішення Ради. 

Стаття 91.Розгляд електронної петиції на сесії Ради 
1. Сесія Ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну 

кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду. 
2. Питання про розгляд електронної петиції вноситься до порядку денного сесії без 

голосування та розглядається після розгляду депутатських запитів. 
3. Електронна петиція та проєкт рішення Ради розглядаються Радою з урахуванням 

пропозиції профільної комісії та висновку постійної комісії, до предмета відання якої 
належать питання Регламенту. 

4. У разі визнання Радою доцільним реалізовувати викладені в електронній петиції 



пропозиції, Рада приймає рішення про підтримку електронної петиції, в якому можуть 
бути зазначені наступні шляхи реалізації запропонованих в електронній петиції 
пропозицій: доручення з підготовки відповідного проєкту рішення чи інших документів; 
здійснення інших заходів. 

Стаття 92. Офіційне оприлюднення результату розгляду петиції 
1. Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на 

офіційному вебсайті головою Ради. 
2. Не пізніше наступного робочого дня після розгляду електронної петиції Радою 

на офіційному вебсайті Ради оприлюднюється відповідь Ради на електронну петицію та 
надсилається відповідь її автору (ініціатору) та відповідному громадському об’єднанню, 
яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції. 

 
 

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Стаття 93. Набрання чинності Регламенту 
Цей Регламент набирає чинності з дня його прийняття на сесії Ради.  

 Селищна рада, в необхідних випадках, вносить зміни та доповнення до 
Регламенту. Пропозиції  щодо змін та доповнень до Регламенту готуються профільною 
комісією ради та вносить на розгляд ради. 
 Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день 
після їх прийняття. 

Стаття 94. Забезпечення дотримання Регламенту 
1. Забезпечення дотримання Регламенту покладається на голову Ради. 
2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на постійну комісію Ради, до 

предмета відання якої належать питання Регламенту. 
Стаття 95. Одноразові відхилення від норм Регламенту 
Одноразові відхилення від визначених цим Регламентом норм можливі при 

розгляді процедурних, організаційних, а також інших питань роботи Ради. 
Рішення про одноразові відхилення від норм цього Регламенту приймається 

більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради. 
Стаття 96.Термін дії Регламенту 
Цей Регламент Ради діє до моменту затвердження нової редакції Регламенту або 

внесення змін до цього Регламенту (в частині внесених змін). 
 Стаття  97. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради 
  Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів 
забезпечується апаратом ради та виконкому. 
  Керівництво апаратом ради та виконкому здійснює селищний  голова. 
 
 
 

 
Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П'ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 
 
Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Чупахівської   
селищної ради  від  29.12.2017 «Про 
утворення  старостатів 
Чупахівської селищної  ради» 
Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Конституційного Суду  України від 16 квітня 2009  року 
№7-рп/2009№1-9/2009 та  у  зв’язку  з прийняттям  рішення  13 сесії  8 
скликання  Чупахівської  селищної  ради від 20.12.2021 «Про утворення  
старостинського  округу та затвердження Положення про старостинські 
округи Чупахівської селищної ради», селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення першої сесії Чупахівської  

селищної ради сьомого  скликання  від 29.12.2017 «Про утворення  
старостатів Чупахівської  селищної ради» .  
 

2. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.  
 

3. Контроль  за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 
навколишнього середовища . 

 
 

 
 

Секретар  селищної  ради                       Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П'ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 
 

Про затвердження рішень  
виконавчого комітету, 
прийнятих в міжсесійний період 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового 
відділу Касьяненко Анни Іванівни про затвердження рішень виконавчого 
комітету Чупахівської селищної ради, прийнятого в міжсесійний період та 
керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в 

міжсесійний період: 
№127 від 29.12.2021 року «Про внесення змін до рішення тринадцятої 

сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2020 року 
«Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

№133 від 29.12.2021 року «Про внесення змін до рішення 
чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської селищної 
ради від 23.12.2021 року «Про прийняття коштів до цільового фонду 
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади»; 

№135 від 29.12.2021 року «Про прийняття субвенції з місцевого 
бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на 
початок бюджетного періоду»; 

№136 від 29.12.2021 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». 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 
розвитку та інвестицій. 
 
Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 
 

 



 
  

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської облаті 
Восьме скликання 
П'ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 
 

Про внесення змін до рішення  
тринадцятої сесії восьмого скликання  
Чупахівської селищної ради  
від 20.12.2021 року «Про бюджет  
Чупахівської селищної територіальної  
громади на 2022 рік» 

 
Відповідно до статті 22, статті 89, статті 101 Бюджетного кодексу 

України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення дев'ятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної 
ради від 13.07.2021 року «Про утворення цільового фонду Чупахівської 
селищної ради та затвердження положення про Цільовий фонд», Положення 
про Цільовий фонд Чупахівської селищної ради, угоди про соціально-
економічне співробітництво між територіальною громадою через орган 
місцевого самоврядування і суб'єктом підприємницької діяльності, 
установою, організацією від 22.12.2021 року, враховуючи розпорядження 
голови Сумської обласної державної адміністрації №816-ОД від 22.12.2021 
року «Про передачу коштів між місцевими бюджетами для забезпечення 
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 
користування» в частині розподілу міжбюджетних трансфертів іншим 
бюджетам, селищна рада ВИРІШИЛА:  

 
1. Внести до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік» наступні зміни:  

1.1 Збільшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету 
на 2022 рік за кодом класифікації доходів бюджету 50110000 «Цільові фонди, 
утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму 
100 000,00 гривень. 

1.2 Збільшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків 
головному розпоряднику коштів спеціального фонду – Чупахівської 
селищної ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів ТПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок 
цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і 



фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» 
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 100 000,00 грн. 

1.3 Перерозподілити раніше заплановані видатки з ТПКВКМБ 3710160 
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» в сумі 33 240,00 гривень, КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» в сумі 14 000,00 грн. на ТПКВКМБ 3719770 «Інші 
субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» в сумі 47 240,00 грн., з них обсяг 
субвенції з місцевих бюджетів для компенсаційних виплат учасникам 
АТО/ООС та іншим ветеранам війни в сумі 40 180,0 грн., обсяг субвенції до 
обласного бюджету на відшкодування вартості проїзду інших пільгових 
категорій в сумі 7 060,00 грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 
розвитку та інвестицій. 

 
Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 
П'ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 
 
Про затвердження Положення про 
Центр дитячої та юнацької 
творчості Чупахівської селищної 
ради 
 
        Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про позашкільну освіту»,  відповідно до  постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 №433 «Про затвердження переліку 
типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 
навчальний заклад», селищна   рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про Центр дитячої та юнацької творчості 
Чупахівської селищної ради (додається) 

2. Статут Комунального закладу  «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Чупахівської селищної ради, затверджений рішенням 8 сесії 
сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 22.06.2018 року, 
вважати таким, що втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і 
культури. 
 

 
Cекретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської облаті 

Восьме скликання 
П’ятнадцята  сесія 

 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                   смт Чупахівка 
Про надання дозволу Чупахівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної 
ради Охтирського району 
Сумської області  на списання 
основних засобів 
 
        Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,  
розглянувши клопотання директора Чупахівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Світлани Макарової, Чупахівська селищна   рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати дозвіл Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Чупахівської селищної ради  на списання з балансу  основних засобів у 
зв’язку з їх аварійністю, згідно додатку 1.   

2. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій. 
 

 
Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      Додаток 1 
 

Перелік майна, що знаходиться на балансі Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та підлягає списанню 

 
№ 
з/п 

Назва Інвентарний 
номер 

Кількість, 
шт. 

Ціна  Сума  

1 Сарай дерев’яний  10310173 1 2549,00 2549,00 
2 Абрикоса  10810805 1 70,00 70,00 
3 Абрикоса   10810806 1 70,00 70,00 
4 Абрикоса   10810807 1 70,00 70,00 
5 Абрикоса  10810808 1 70,00 70,00 
6 Абрикоса  10810809 1 70,00 70,00 
7 Вишня  10810795 1 70,00 70,00 
8 Вишня  10810796 1 70,00 70,00 
9 Вишня  10810797 1 70,00 70,00 
10 Вишня 10810798 1 70,00 70,00 
11 Вишня 10810799 1 70,00 70,00 
12 Вишня  10810800 1 70,00 70,00 
13 Вишня  10810801 1 70,00 70,00 
14 Слива  10810771 1 70,00 70,00 
15 Слива  10810772 1 70,00 70,00 
16 Слива  10810773 1 70,00 70,00 
17 Слива  10810774 1 70,00 70,00 
18 Слива  10810775 1 70,00 70,00 
19 Слива  10810776 1 70,00 70,00 
20 Слива  10810777 1 70,00 70,00 
21 Груша  10810768 1 70,00 70,00 
22 Груша  10810769 1 70,00 70,00 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                Микола МАСЛЮК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської облаті 

Восьме  скликання 
П’ятнадцята  сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                       смт   Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської 
селищної   ради від 20.12.2021 «Про встановлення вартості харчування 
здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 
рік» 
 
      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства»,  частиною 3 статті 
56 Закону України «Про освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 березня 2021 р  № 305 «Про затвердження норм та Порядку 
організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 
«Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у 
дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 
закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 
додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 
21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за 
перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 
навчальних закладах» (зі змінами), з метою забезпечення повноцінного 
харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців 
закладів дошкільної освіти та дітей пільгових категорій закладів освіти 
Чупахівської селищної ради, селищна рада вирішила: 
1. Внести зміни до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської селищної   ради 
від 20.12.2021 «Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у 
закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 рік» та викласти його в 
новій редакції. 
2. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності від 

режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних 

підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з додатком 1.    

2.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої 

освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день 

(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти). 



2.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які 

мають трьох і більше дітей. 

2.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють: 

1) Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають 

під опікою і виховуються в сім'ях;  

2) Дітей-інвалідів; 

3) Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  інклюзивних 

класах; 

4) Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб; 

5) Дітей  учасників бойових дій; 

6) Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків;  

7) Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули під 

час проведення антитерористичної операції;  

8) Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час 

Революції гідності; 

9) Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»,  

10) Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про 

Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за 

харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти. 

3. Встановити вартість харчування одного учня на день згідно з додатком 2.   

3.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум батьків 
або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 2.3. пункту 2 
цього рішення. 

3.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які 
мають трьох і більше дітей. 
3.3. Харчування у групах продовженого дня організувати за рахунок 
батьківської плати.  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 
 
Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про  Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради   
           З метою приведення Положення про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради у відповідність до 
чинного законодавства у зв’язку зі змінами підпункту 5 пункту «б» частини 1 
статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 
частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного 
стану», з прийняттям постанов Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 
року № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної 
електронної системи у сфері будівництва» та від 30 червня 2021 року № 668 
«Про затвердження Порядку влаштування засобів безперешкодного доступу 
осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків, 
будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів та частин, об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури або їх розумного пристосування»,  
відповідно до частини четвертої статті 54 та керуючись статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних 
послуг» Чупахівської селищної ради  у новій редакції (додається). 
2. Вважати такими, що втратили чинність: 
- рішення двадцятої сесії сьомого скликання від 10.10.2019 р. 
«Про внесення змін до структури апарату управління Чупахівської селищної 
ради та затвердження структури відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Чупахівської селищної ради, пункт 3 
-рішення двадцять першої сесії сьомого скликання від 27.11.2019 р. 
 «Про затвердження регламенту роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
«Про створення виконавчого органу Чупахівської селищної ради, який 
здійснює повноваження у сфері державної реєстрації» 
-рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання від 17.06.2020р.  
«Про внесення змін до Положення про відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
-  рішення 4 позачергової сесії 8 скликання від 11.12.2020 «Про внесення змін 
до рішень попередніх сесій щодо організації роботи відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради» . 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 
навколишнього середовища. 

 
Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                        смт Чупахівка 
 
Про Регламент відділу  
«Центр надання адміністративних послуг»  
Чупахівської селищної ради  
 

             З метою приведення Регламенту відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради  у відповідність до 
чинного законодавства у зв’язку зі змінами Закону України «Про 
адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 1 серпня 2013 року № 588 «Про затвердження Примірного регламенту 
центру надання адміністративних послуг», керуючись статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» Чупахівської селищної ради у новій редакції (додається). 
         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, 
охорони навколишнього середовища. 

 
 
 

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 
 
 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 
 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються 
через відділ «Центр надання адміністративних послуг»  та віддалені 
робочі місця адміністраторів 
  
З метою підвищення якості надання адміністративних послуг через відділ 
«Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради,  
забезпечення їх відкритості  та доступності  та  запобігання проявам корупції, 
відповідно до законів України «Про адміністративні послуги», «Про Перелік 
документів дозвільного характеру», розпорядження Кабінету  Міністрів  
України  від  16.05.2014  № 523-р  «Деякі  питання  надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг»,  керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 
        1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної  
ради  згідно з додатком 1. 
        2. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються   через 
віддалені робочі відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної  ради  згідно з додатком 2. 
        3. Затвердити перелік консультаційних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної  
ради згідно з додатком 3. 
        4. Затвердити форму інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг, суб’єктами надання яких є Чупахівська селищна 
рада та її структурні підрозділи згідно з додатками 4, 5.  
        5. У  разі  внесення будь-яких змін, що стосуються   порядку  надання    
адміністративних послуг, суб’єкт надання відповідних адміністративних 
послуг не пізніше 3 робочих днів інформує відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради та  готує відповідні 
зміни до інформаційних та технологічних карток згідно з вимогами  чинного 
законодавства України. 
6. Визнати такими, що втратили чинність, рішення 24 сесії 7 скликання від 
28.01.2020 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що 
надаються в Відділі «Центр надання адміністративних послуг»  Чупахівської 
селищної ради, 31 сесії 7 скликання від 23.09.2020 «Про внесення змін до 



рішення 24 сесії сьомого скликання від 28.01.2020 «Про затвердження 
переліку адміністративних послуг, що надаються в відділі «Центр надання 
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради ,                                      
рішення 7 сесії 8 скликання від 27.04.2021 «Про затвердження оновленого 
переліку адміністративних послуг,   що надаються через відділ "Центр 
надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради, 12 сесії 8 
скликання від 02.11.2021 «Про збільшення кількості адміністративних 
послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Чупахівської селищної ради». 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 
навколишнього середовища. 

 
 

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 
 

Про виплату компенсації фізичним особам,  

які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі  в 2022 році  

        Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, 
відповідно до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень 
Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі 
питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», з метою підтримки 
матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши 
інформацію начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської 
селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з 
догляду на непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з 
інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, 
невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть 
самостійно пересуватися та самообслуговуватися (Додаток 1). 

2. Здійснити перерахунок компенсації фізичним особам, які надають 
послуги з догляду на непрофесійній основі  з 01.01.2022 року у зв’язку зі 
зміною прожиткового мінімуму. (Додаток 2). 
 

3. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради 
виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на 
непрофесійній основі. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку та інвестицій.  
 
 

Секретар селилищної ради                                   Микола МСЛЮК 
 

 



 
 
 

 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                     смт Чупахівка 

 
 

    
          З метою покращення благоустрою населених пунктів громади; 
відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
керуючись                     п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект «Програми благоустрою населених пунктів 
Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр.»   (Додаток). 

2. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ 
житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 
Чупахівської селищної ради. 
               3.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 
питань будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту, 
звя'зку підприємництва та земельних відносин. 
 

 
 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження Програми 
благоустрою населених 
пунктів Чупахівської селищної 
ради на 2022-2024  роки 



 
 

                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                          рішенням 15 сесії восьмого скликання 
                                                                                             Чупахівської селищної ради  
                                                                                              від  08 .02.2022 року 
 
 _______     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРОГРАМА 

 
 благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради 

на 2022-2024 роки 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Програми  благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. 

 

1 
Ініціатор розроблення 
програми 

Чупахівська селищна рада 

2 Розробник програми Чупахівська селищна рада 

3 Співрозробники програми 
                         - 

4 
Відповідальні виконавці 
програми Чупахівська селищна рада 

5 Учасники програми Чупахівська селищна рада,  

депутати Чупахівської селищної ради 

6 Термін реалізації програми 2022-2024 рр. 

7 
Перелік місцевих 
бюджетів, які беруть участь 
у виконанні програми 

Селищний бюджет 

8 

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, всього,           
тис. грн. 

2022 р.- 720,0 
2023 р. - 1100,0 
2024 р. – 950,0 

 у тому числі:  

   

8.2 
кошти селищного бюджету, 
тис. грн. 

2022 р.- 420,0 
2023 р. - 800,0 
2024 р. – 650,0 

8.3 
інших джерел, не 
заборонених 
законодавством України 

2022 р.- 300,0 
2023 р. - 300,0 
2024 р. – 300,0 

 

 

 



Загальні положення 

Програма благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на 
2022-2024 рр. (надалі Програма) розроблена відповідно до  Конституції 
України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про 
благоустрій населених пунктів»,  «Про поховання та похоронну справу» 
та  статті 91 Бюджетного кодексу України. 

Програма визначає мету, завдання, обґрунтування шляхів та засобів 
розв’язання проблеми, пріоритети, напрямки діяльності, фінансове 
забезпечення, заходи по виконанню та очікувані  результати виконання 
Програми.  

Мета 

Затвердження місцевої бюджетної Програми  та забезпечення повного 
виконання всіх передбачених заходів  направлених на  виконання власних та 
делегованих повноважень органу місцевого самоврядування по благоустрою 
населених пунктів  територіальної громади. 
Головною метою Програми є благоустрій територій населених пунктів 
селищної ради, покращення умов проживання мешканців. 

Завдання 

Основними завданнями Програми є : 
- розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання 
територій населених пунктів Чупахівської  селищної ради у належному стані, 
їх санітарного очищення;                                                                                                                       
- сезонне утримання в належному стані доріг місцевого значення, зимове 
утримання тротуарів, територій загального користування та виконання 
протиожеледних заходів на дорогах населених пунктів громади;                                                                 
- ремонт, розмітка та забезпечення належного утримання проїжджої частини 
доріг і пішохідних доріжок, мостів, пішохідних переходів, установлення 
дорожніх знаків;                      
  - встановлення альтанок в місцях зупинки громадського транспорту та їх 
обслуговування;                                                                                                                               
- реконструкція, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення 
населених пунктів Чупахівської селищної ради з застосуванням 
енергозберігаючих технологій, закупівля інвентарю та матеріалів; 
- забезпечення належного утримання та збереження історико-культурних 
об’єктів та інших об’єктів загального користування; 
- благоустрій малих архітектурних форм: пам’ятників, пам’яток культурної 
та історичної спадщини; 
- установка систем відеоспостереження в місцях масового скупчення людей, 
на перехрестях доріг тощо; 
- створення паркових зон та утримання парків, скверів, берегів водойм; 
- створення, облаштування та утримання дитячих та спортивних 
майданчиків, тощо; 
- утримання, догляд, насадження дерев, зрізка аварійних, сухих, утримання 



клумб, газонів,квітників, смуг зелених насаджень; 
- боротьба з дикоростучою порослю та карантинними рослинами; 
- утримання кладовищ, установка та догляд за огорожами;  
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;                                                                                    
- визначення та благоустрій місць під встановлення контейнерів для збору 
сміття;    
- організація робіт з благоустрою при проведенні державних, релігійних та 
місцевих свят; 
-  облаштування адресного господарства;   
- улаштування стендів (дощок для розміщення об'яв, офіційної реклами); 
 - організація толок; 
 -  залучення до виконання робіт по благоустрою території громади  осіб з 
числа безробітних на договірній основі, а також засуджених до виконання 
громадських робіт;                            
- надання допомоги при здійсненні поховання одиноких громадян без 
певного місця проживання, знайдених померлими, у разі відсутності родичів 
або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання;                                                                              
  -  проведення профілактичної, роз’яснювальної та виховної роботи серед 
населення громади щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, 
правил поведінки в громадських місцях, участі громадян у наведені порядку 
за місцем проживання.                                                                       
  
                    Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 
          Для розв’язання проблеми  утримання в  задовільному санітарному та 
екологічному стані територій  населених пунктів Чупахівської селищної 
ради,  основними напрямами діяльності селищної ради, всіх суб’єктів 
господарювання, які розташовані на території  громади, громадян є : 
- організація та проведення  таких заходів як День довкілля, двомісячник 
благоустрою (з метою регулярного впорядкування територій  населених 
пунктів селищної ради); 
- контроль за дотриманням керівниками та іншими посадовими особами 
підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, 
підприємцями, громадянами вимог рішень селищної ради та виконавчого 
комітету з питань благоустрою; 
- забезпечення виконання робіт з прибирання опалого листя та сміття  на 
територіях загального користування; 
- забезпечення виконання робіт з косіння трави на територіях загального 
користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями та 
установами; 
- забезпечення виконання робіт з обрізки дерев та кущів на територіях 
загального користування, які не закріплені за підприємствами, організаціями 
та установами; 
- забезпечення виконання робіт з належного утримання меморіалів, 
пам’ятників, братських могил населених пунктах селищної ради;  
- регулювання чисельності бродячих тварин;  
- посилення роботи з керівниками та іншими посадовими особами 
підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, 
підприємцями, громадянами рішень селищної ради та виконавчого комітету з 



питань благоустрою; 
- забезпечення території населених пунктів селищної ради зовнішнім 
освітленням, особливо в аварійно-небезпечних місцях, з 
метою створення умов безаварійного руху транспорту та пішоходів, 
орієнтування в житловій зоні, можливості добре розпізнавати будинки, 
інженерно-технічні споруди, нумерацію будинків, назви вулиць, 
запобігання виникненню різних кримінальних випадків та скоєння злочинів; 
- забезпечення збереження зелених насаджень, а також виконання заходів 
щодо розширення площі озеленення; 
- забезпечення виконання робіт по прибиранню та ремонту проїжджої 
частини вулиць, площ населених пунктів громади; 
- забезпечення виконання робіт з своєчасного очищення вулиць та 
пішохідних доріжок від снігу, тощо. 

Фінансове забезпечення 

Статтею 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 
встановлено,  що  фінансування   місцевих   програм    благоустрою   населен
их пунктів  проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 
Головний розпорядник коштів – Чупахівська селищна рада Охтирського 
району  Сумської області в межах бюджетних призначень передбачає кошти 
на фінансування Програми із загального та спеціального фонду селищного 
бюджету. 
Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в 
селищному бюджеті на відповідний бюджетний рік - «Організація 
благоустрою населених пунктів», а також за рахунок інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. Обсяги коштів, необхідних для 
фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході її виконання можуть 
уточнюватися. 

Очікувані результати виконання 

Виконання Програми дасть змогу: 
- постійно підтримувати  в належному санітарному  стані 
території  населених пунктів сел. ради; 
- сприяти поліпшенню еколог. ситуації та покращенню умов проживання і 
відпочинку населення шляхом належного догляду за зеленими 
насадженнями, місцями загального користування, утримання та приведення в 
належний  стан меморіалів, пам’ятників, братських могил, кладовищ; 
- регулювати чисельність бродячих тварин; 
- покращити зовнішнє освітлення вулиць населених пунктів територіальної 
громади, що зменшить кількість  дорожньо – транспортних пригод і 
травматизму та  забезпечить дотримання громадського порядку; 
- зменшити кількість скарг від населення; 
- покращити стан автомобільних доріг;                                                                                          
- часткове вирішення питання зайнятості населення.                                                                 

                                                              
         



                                 Додаток 
1                 

                                 до  Програми 

Ресурсне забезпечення Програми благоустрою неселенних пунктів 
Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. 

Джерела 

фінансування 

2022 рік 
 
 
Тис.гр. 

2023 
рік 
 
 
Тис.гр. 

2024 
рік 
 
 
Тис.гр. 

Всього 

 
 
Тис.гр. 

Селищний 
бюджет 

420 800 650 1870 

 Інші джерела 300 300 300 900 

РАЗОМ: 720 1100 950 2770 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
Додаток 2 

                                                                                               До  Програми 
 
 
 

Заходи  

Програми благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради  

на 2022-2024 рік 

Напрямки 
Викона
вці 

Строк 
викона
ння 
заходу 

Джерела 
фінансування 

Орієнтов
ні обсяги 
фінансув
ання 
(вартість
),   тис. 
гривень 

Очікувані 
результати 

Селищн
ий 
бюджет 

Інші 
джере
ла 

Вирішення 
загальних 
питань по 
благоустрою 

Селищн
а рада 

2022-
2024 рр 

1870 900 2770 Створення 
повноцінної 
матеріально-
технічної бази 
для здійснення 
благоустрою 

 
  

 
 
 

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 
08.02.2022                                                                                          смт Чупахівка 
 
Про затвердження  
договору на відшкодування 
електроенергії 
 
          Керуючись пунктом 43 частини першої статті  26, підпунктами 1,5 
пункту «а» частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера 
селищної ради Наталії Чуб про відшкодування електроенергії, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити договір на відшкодування електроенергії свердловин, які 
розташовані за адресою смт Чупахівка, вул. Заозерна, 2, пров. Шкільний, 2,                          
с. Довжик між селищною радою та комунальним підприємством «Добробут» 
Чупахівської селищної ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 
    Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                      смт Чупахівка 
 
Про затвердження передавальних 
актів про передачу майна КЗ «Будинок культури 
Чупахівської селищної ради» та КЗ «Публічна  
бібліотека Чупахівської селищної ради» 
 
         Керуючись ч. 5 та 3 статті 107 Цивільногого кодексу України, Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
одинадцятої сесії Чупахівської селищної ради від 28.09.2021р. , селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
1.Все майно,яке рахується на обліку в КЗ «Будинок культури» та КЗ 
«Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради,передати на баланс відділу 
освіти,культури,туризму,молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 
2. Затвердити  передавальні акти та його додатки. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію з питань  
будівництва,житлово-комунального господарства,транспорту та земельних 
відносин. 
 
 
       Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 
П’ятнадцята сесія  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

08.02.2022                                                                                  смт Чупахівка 
 
Про затвердження переліку об’єктів  
комунальної власності Чупахівської 
селищної територіальної громади  
другого типу, які можуть бути  
передані в оренду без  проведення  
електронних торгів (аукціону) у 2022 році 
 

   Відповідно до пункту 31 статті  26, пункту 5 статті 60  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 6 Закону України 
«Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 
оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди 
державного та комунального майна»,заслухавши інформацію головного 
бухгалтера Чупахівської селищної ради Наталії Чуб, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік  об’єктів комунальної власності Чупахівської 
селищної територіальної громади другого типу, які можуть бути 
передані в оренду без  проведення електронних торгів (аукціону) у 
2022 році, згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних 
відносин. 

 
Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 
 

 Перелік другого типу 
 

(комунальне майно, що передається в оренду без аукціону) 
 
 

№ 
п/
п 

Назва 
об’єкту 

Адреса 
Площа 

приміщенн
я, кв. м 

Цільове 
призначення 

використання 
майна 

 
1. 

Нежитлове 
приміщення  

 

вул. 
Воздвижен- 

ська, 1,                        
смт  

Чупахівка, 
Охтирський 

район, 
Сумська 
область 

89,4кв. м 

 
Розміщення кабінету 

КЗ «Публічна 
бібліотека» 

Чупахівської 
селищної ради 

 
 
 
Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                               

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
                                             ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   
 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про реєстрацію земельних ділянок в комунальну власність Чупахвської 
селищної ради Охтирського району Сумської області  
 
       Керуючись   пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 
України     « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 
151, 117,122  Земельного кодексу України, пунктом 24  Перехідних положень 
ЗК  України, Законом України № 1423-ІХ від 28.04.2021 « Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 
управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», Законом України 
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
відповідно до рішення першої сесії сьомого скликання Чупахівської 
селищної ради від 29.12.2017 « Про реорганізацію Грінченківської сільської 
ради», рішенням постійної комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, з метою врегулювання деяких земельних питань, 
селищна рада ВИРІШИЛА: 
  
       1. Зареєструвати в комунальну власність земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення комунальної власності бувшої 
Грінченківської сільської ради розташовані на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області: 
           1)  кадастровий номер: 5920382000:02:001:5184 – площею 5,5464 га; 
           2)  кадастровий номер: 5920382000:02:001:5185 – площею 9,1990 га; 
           3) кадастровий номер: 5920382000:01:002:5079 – площею 10,7411 га; 
           4) кадастровий номер: 5920382000:02:001:5168 – площею 0,3090 га; 
           5) кадастровий номер: 5920382000:02:001:0476 – площею 0,0175 га; 
           6) кадастровий номер: 5920382000:02:001:5165 – площею 1,1772 га; 
           7) кадастровий номер: 5920382000:02:001:5167 – площею 0,0828 га; 
           8) кадастровий номер: 5920382000:02:001:5169 – площею 0,5441 га; 
           9) кадастровий номер: 5920382000:02:001:5166 – площею 1,3623 га; 
         10) кадастровий номер: 5920382000:05:001:5007 – площею 0,1792 га; 
         11) кадастровий номер: 5920382000:05:001:5008 – площею 1,6484 га. 
     
  2. Чупахівській селищній раді здійснити відповідні дії, щодо реєстрації 
права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 



       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   
 

 
 
 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради від 23.09.2020 «Про затвердження 

Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» 
  

     Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни 
та рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин щодо внесення змін до рішення тридцять першої сесії 
сьомого скликання Чупахівської селищної ради від 23.09.2020 
«Про затвердження Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності», Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА:  
1. Внести зміни до рішення тридцять першої сесії сьомого скликання 

Чупахівської селищної ради від 23.09.2020 «Про затвердження 

Положення  про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», а 
саме: 

    В додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності  « Склад конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки 
комунального майна Чупахівької селищної об’єднаної територіальної 
громади» замінити Володимир НОВІЧІХІН – головний спеціаліст 
юристконсульт відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, 
документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення на 
Катерина БАТЮК - головний спеціаліст юрисконсульт. ( Додається) 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.  
 

 
Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                     Додаток 2  
                                                                                                                         до Положення про   
                                                                                                                        конкурсний відбір       
                                                                                                                        суб’єктів оціночної  
                                                                                                                         діяльності 

 
 

СКЛАД 
конкурсної комісії Чупахівької селищної ради з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального 
майна Чупахівької селищної об’єднаної територіальної громади 

 
 

Голова комісії – Людмила ВОРОБЙОВА,  заступник селищного голови з                    
                             питань діяльності виконавчих органів 
 
Секретар комісії – Оксана АЛЬОХІНА, начальник відділу економічного 
розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 
 
Члени комісії: 
 
Лідія КУЗЬМЕНКО – начальник відділу « ЦНАП» 
 
Любов АРЄХОВА – провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, 
звітності та господарської діяльності 
 
Катерина БАТЮК  – головний спеціаліст юристконсульт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
 
     Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 
частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності», розглянувши заяву 
фізичної особи-підприємця Сугак Діни Миколаївни  щодо викупу земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої під власним 
нерухомим майном, розташованим за адресою: смт Чупахівка, вулиця 
Лебединська, будинок № 58,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Сугак Діні Миколаївні  на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення 
площею 0,0059 га (кадастровий номер 5920355500:02:002:3026), за адресою: 
вулиця Лебединська, будинок № 58, смт Чупахівка Охтирського району 
Сумської області, наданої для комерційного використання (здійснення 
торгівельної діяльності) під об’єктами нерухомого майна, що перебуває у 
власності Сугак Діни Миколаївни, згідно Договору купівлі – продажу 
конструкцій кіоску від 26.07.2010 р., зареєстрованого в Державному реєстрі 
правочинів за № 4041827. 
         2. Доручити секретарю селищної ради Маслюку Миколі Миколайовичу 
укласти з Сугак Діною Миколаївною, договір про сплату авансового внеску в 
рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

    Встановити розмір авансового внеску в сумі 5363  грн. 07 коп. (п’ять 
тисяч гривень 00 коп.), що складає 15 %  від нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, яка складає 35753 грн. 78 коп. (тридцять п’ять тисяч 
сімсот п’ятдесят три гривні 78 коп.).                                                                                                                                                                                                       

 



 3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 
пункті 1 цього рішення, подати на затвердження сесії Чупахівської селищної 
ради. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 
 

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                             Додаток  
                                                                                                       до рішення 15 сесії 8 

скликання  
                                                                                                       селищної ради 

                                                                                                        від   08.02.2022 р. 
 

 
Договір  

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 
 
смт  Чупахівка                                                                            _______________ року  
 
      Ми, що нижче підписалися: Чупахівська селищна рада,  код ЄДРПОУ - 04390202, 
місцезнаходження якої: вул. Воздвиженська, буд. 53, смт. Чупахівка, Охтирський район, 
Сумська область в особі секретаря селищної ради Маслюка Миколи Миколайовича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Чупахівського селищного голови від 14.01.2022 № 2-від « Про відпустку селищного 
голови», надалі – «Продавець», з однієї Сторони, та фізична особа-підприємець Сугак 
Діна Миколаївна, яка зареєстрована за адресою: смт Чупахівка пров. Садовий, 13, 
Охтирський район, Сумська область   надалі – «Покупець», з іншої Сторони, керуючись 
ст. 128 Земельного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:  
 

1. Предмет договору 
 

     1.1. Покупець зобов'язується перерахувати Продавцю авансовий внесок в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки площею 0,0059 га яка знаходиться у смт Чупахівка, вул. 
Лебединська, 58, цільове призначення якої: 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, а Продавець зобов’язується за рахунок частини коштів авансового 
внеску здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної 
ділянки та  провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на 
суму, витрачену на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати Покупцем 
ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, що буде укладений між Покупцем та 
Чупахівською селищною радою. 
     1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, виданого Управлінням Держгеокадастру у Охтирському районі «нормативна 
грошова оцінка  земельної ділянки становить 35753 грн. 78 коп. (тридцять п’ять тисяч 
сімсот п’ятдесят три гривні 78 коп.) 
 

2. Сума та порядок оплати авансового внеску 
 

    2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Покупцем, становить 15% 
(п’ятнадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 
1.2. Договору або в грошовому виразі   5363  грн. 07 коп. ( п’ять тисяч триста шістдесят 
три  гривні 07 коп.) 
    2.2. Перерахування Покупцем авансового внеску здійснюється не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів після укладення Договору. 
    2.3. Авансовий внесок сплачується Покупцем в безготівковому порядку, шляхом 
перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими реквізитами: 
Одержувач:  Чупахівська селищна рада   код ЄДРПОУ: 04390202  МФО: 820172  Рахунок: 
UA148201720355179001002036527 
 Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки по      
вул.Лебединська, 58, смт Чупахівка. 
 

2.4. Покупець, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового 
внеску зобов'язаний представити Продавцю оригінал примірника платіжного доручення 
(квитанції) про перерахування коштів.  



 
3. Використання коштів авансового внеску 

 
3.1.  Після  перерахування  Покупцем  коштів  авансового  внеску  Продавець,  на  

підставі  ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України, укладає з суб'єктом оціночної 
діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт, договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в цьому Договорі, та оплачує за 
рахунок коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової 
оцінки. 

3.2. Кошти авансового внеску, за вирахуванням суми, сплаченої за виконання робіт по 
визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, після підписання між 
Чупахівською селищною радою та Покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховуються Продавцем на відповідний банківський рахунок Чупахівської селищної 
ради в рахунок оплати ціни продажу земельної ділянки, що буде зазначена в договорі 
купівлі-продажу земельної ділянки.  

3.3. Якщо перерахована Покупцем сума авансового внеску буде: 
3.3.1. Більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, залишок коштів авансового внеску перераховується Покупцю 
на його банківський рахунок не пізніше 10 (десяти) календарних днів після підписання 
між Чупахівською селищною радою та Покупцем акту проведення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.3.2. Меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, Покупець проводить доплату  коштів, яких не вистачає для 
проведення оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, 
що будуть зазначені в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.4. У разі відмови Покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховані ним кошти авансового внеску йому не повертаються, а зараховуються в 
дохід місцевого бюджету.  

 
4. Заключні положення 

 
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є дійсним 

до моменту його остаточного виконання або припинення (розірвання). 
4.2. Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути 

розірваним Сторонами в односторонньому порядку, за виключенням випадків, вказаних у 
цьому Договорі. 

4.3. У разі, якщо Покупець порушить строки перерахування авансового внеску, які 
вказані в п.2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, даний 
Договір вважається розірваним Продавцем в односторонньому порядку. Про розірвання 
Договору в односторонньому порядку Продавець направляє Покупцю відповідне 
письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої 
Договір вважається розірваним  Продавцем в односторонньому порядку.  

 
Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування 

прийнятих Чупахівською селищною радою рішень щодо надання Покупцю дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.4. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його Сторін і 
можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою. 

4.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним 
Договором третій стороні. 



4.6. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли 
відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди  в судовому порядку.  

4.7. Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному 
примірнику для кожної Сторони. 

  
                                                   Підписи і реквізити сторін: 
 
     Продавець:                                                                     Покупець: 
 
  
Чупахівська селищна рада                                      ФОП Сугак Діна Миколаївна 
 
Україна,42722,Сумська область                             Україна, 42722, Сумська  область 
Охтирський район, смт.Чупахівка                         Охтирський район, смт Чупахівка 
вул. Воздвиженська,53 код  04390202                   пров. Садовий, 13,  
UA668201720344270007000036527                       реєстраційний номер облікової картки    
ГУДКСУ у Сумській області                                 платника податків:  2517614080   
МФО 820172                                                              
Тел.  99-9-99                  
                 
  
Секретар селищної ради                                              Фізична особа-підприємець                   
 
________________  Микола МАСЛЮК                     ________________ Діна СУГАК 
м. п.                                                                                               м. п.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
 
     Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 
частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності», розглянувши заяву 
ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги Миколаївни  щодо викупу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої під 
власним нерухомим майном, розташованим за адресою: с. Соборне, вулиця 
Робітнича, будинок № 17,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги 
Миколаївни  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0154 га (кадастровий 
номер 5920382000:01:005:1022), за адресою: вул. Робітнича, будинок №17, с. 
Соборне Охтирського району Сумської області, наданої для комерційного 
використання (здійснення торгівельної діяльності) під об’єктами нерухомого 
майна, що перебуває у власності ПСП АФ « Піонер», відповідно до свідоцтва 
про право власності серії САЕ № 273645 від 13.12.2011 року. 
         2. Доручити секретарю селищної ради Маслюку Миколі Миколайовичу 
укласти ПСП АФ « Піонер» в особі Биковець Ольги Миколаївни, договір про 
сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

    Встановити розмір авансового внеску в сумі 5046  грн. 53 коп. (п’ять  
тисяч сорок шість гривень 53 коп.), що складає 41%  від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 12308 грн. 60 коп. 
(дванадцять тисяч триста вісім гривень 60 коп.).                                                                                                                                                                   

 

 3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 
пункті 1 цього рішення, подати на затвердження сесії Чупахівської селищної 
ради. 



      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 
 

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
                                                                                                       до рішення 15 сесії 8 

скликання  
                                                                                                       селищної ради 

                                                                                                        від   08.02.2022 р. 
 

 
Договір  

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 
 
смт  Чупахівка                                                                            _______________ року  
 
      Ми, що нижче підписалися: Чупахівська селищна рада,  код ЄДРПОУ - 04390202, 
місцезнаходження якої: вул. Воздвиженська, буд. 53, смт. Чупахівка, Охтирський район, 
Сумська область в особі секретаря селищної ради Маслюка Миколи Миколайовича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Чупахівського селищного голови від 14.01.2022 № 2-від « Про відпустку селищного 
голови», надалі – «Продавець», з однієї Сторони, та приватне сільськогосподарське 
підприємство «Піонер» в особі виконавчого директора Биковець Ольги Миколаївни ( код 
ЄДРПОУ 30439563), яка зареєстрована за адресою: смт Чупахівка вул. Зарічна, 17, 
Охтирський район, Сумська область   надалі – «Покупець», з іншої Сторони, керуючись 
ст. 128 Земельного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:  
 

1. Предмет договору 
 

     1.1. Покупець зобов'язується перерахувати Продавцю авансовий внесок в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки площею 0,0154 га яка знаходиться у с. Соборне, 
вул.Робітнича, 17, цільове призначення якої: 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, а Продавець зобов’язується за рахунок частини коштів авансового 
внеску здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної 
ділянки та  провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на 
суму, витрачену на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати Покупцем 
ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, що буде укладений між Покупцем та 
Чупахівською селищною радою. 
     1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, виданого Управлінням Держгеокадастру у Охтирському районі «нормативна 
грошова оцінка  земельної ділянки становить 12308 грн. 60 коп. (дванадцять тисяч триста 
вісім гривень 60 коп.). 
 

2. Сума та порядок оплати авансового внеску 
 

    2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Покупцем, становить 41% (сорок 
один) відсоток від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної в п. 1.2. 
Договору або в грошовому виразі   5046  грн. 53 коп. ( п’ять тисяч сорок шість грн. 53 
коп.) 
    2.2. Перерахування Покупцем авансового внеску здійснюється не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів після укладення Договору. 
    2.3. Авансовий внесок сплачується Покупцем в безготівковому порядку, шляхом 
перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими реквізитами: 
Одержувач:  Чупахівська селищна рада   код ЄДРПОУ: 04390202  МФО: 820172  Рахунок: 
UA148201720355179001002036527 
 Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки по      
вул. Робітничій, 17, с. Соборне. 
 



2.4. Покупець, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового 
внеску зобов'язаний представити Продавцю оригінал примірника платіжного доручення 
(квитанції) про перерахування коштів.  

 
3. Використання коштів авансового внеску 

 
3.1.  Після  перерахування  Покупцем  коштів  авансового  внеску  Продавець,  на  

підставі  ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України, укладає з суб'єктом оціночної 
діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт, договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в цьому Договорі, та оплачує за 
рахунок коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової 
оцінки. 

3.2. Кошти авансового внеску, за вирахуванням суми, сплаченої за виконання робіт по 
визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, після підписання між 
Чупахівською селищною радою та Покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховуються Продавцем на відповідний банківський рахунок Чупахівської селищної 
ради в рахунок оплати ціни продажу земельної ділянки, що буде зазначена в договорі 
купівлі-продажу земельної ділянки.  

3.3. Якщо перерахована Покупцем сума авансового внеску буде: 
3.3.1. Більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, залишок коштів авансового внеску перераховується Покупцю 
на його банківський рахунок не пізніше 10 (десяти) календарних днів після підписання 
між Чупахівською селищною радою та Покупцем акту проведення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.3.2. Меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, Покупець проводить доплату  коштів, яких не вистачає для 
проведення оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, 
що будуть зазначені в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.4. У разі відмови Покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховані ним кошти авансового внеску йому не повертаються, а зараховуються в 
дохід місцевого бюджету.  

 
4. Заключні положення 

 
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є дійсним 

до моменту його остаточного виконання або припинення (розірвання). 
4.2. Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути 

розірваним Сторонами в односторонньому порядку, за виключенням випадків, вказаних у 
цьому Договорі. 

4.3. У разі, якщо Покупець порушить строки перерахування авансового внеску, які 
вказані в п.2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, даний 
Договір вважається розірваним Продавцем в односторонньому порядку. Про розірвання 
Договору в односторонньому порядку Продавець направляє Покупцю відповідне 
письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої 
Договір вважається розірваним  Продавцем в односторонньому порядку.  

 
Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування 

прийнятих Чупахівською селищною радою рішень щодо надання Покупцю дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.4. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його Сторін і 
можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою. 



4.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним 
Договором третій стороні. 

4.6. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли 
відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди  в судовому порядку.  

4.7. Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному 
примірнику для кожної Сторони. 

  
                                                   Підписи і реквізити сторін: 
 
     Продавець:                                                                     Покупець: 
 
  
Чупахівська селищна рада                                      ПСП АФ « Піонер» 
 
Україна,42722,Сумська область                             Україна,42722, Сумська  область 
Охтирський район, смт.Чупахівка                         Охтирський район, смт Чупахівка 
вул. Воздвиженська,53 код  04390202                   вул. Зарічна, 19, код ЄДРПОУ:30439563 
UA668201720344270007000036527                         
ГУДКСУ у Сумській області                                    
МФО 820172                                                              
Тел.  99-9-99                  
                 
  
 Секретар селищної ради                                             Виконавчий директор                   
 
________________ Микола МАСЛЮК                       ________________ Ольга БИКОВЕЦЬ 
м. п.                                                                                               м. п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
 
     Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 
частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності», розглянувши заяву 
ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги Миколаївни  щодо викупу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої під 
власним нерухомим майном, розташованим за адресою: с. П’яткине, вулиця 
Охтирська, будинок № 33,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги 
Миколаївни  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0100 га (кадастровий 
номер 5920382000:07:001:0008), за адресою: вул. Охтирська, будинок № 33, 
с. П’яткине Охтирського району Сумської області, наданої для комерційного 
використання (здійснення торгівельної діяльності) під об’єктами нерухомого 
майна, що перебуває у власності ПСП АФ « Десна», згідно Договору купівлі 
– продажу нежитлового приміщення серії ВВМ 785146 від 14.10.2004 р., 
зареєстрованого в реєстрі за № 2984. 
         2. Доручити секретарю селищної ради Маслюку Миколі Миколайовичу 
укласти ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги Миколаївни, договір про 
сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

    Встановити розмір авансового внеску в сумі 5109  грн. 10 коп. (п’ять  
тисяч сто дев’ять гривень 10 коп.), що складає 29 %  від нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 17617 грн. 60 коп. 
(сімнадцять тисяч шістсот сімнадцять гривень 60 коп.).                                                                                                                     

 



 3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 
пункті 1 цього рішення, подати на затвердження сесії Чупахівської селищної 
ради. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 
 

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
                                                                                                       до рішення 15 сесії 8 

скликання  
                                                                                                       селищної ради 

                                                                                                        від   08.02.2022 р. 
 

 
Договір  

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 
 
смт  Чупахівка                                                                            _______________ року  
 
      Ми, що нижче підписалися: Чупахівська селищна рада,  код ЄДРПОУ - 04390202, 
місцезнаходження якої: вул. Воздвиженська, буд. 53, смт. Чупахівка, Охтирський район, 
Сумська область в особі секретаря селищної ради Маслюка Миколи Миколайовича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Чупахівського селищного голови від 14.01.2022 № 2-від « Про відпустку селищного 
голови», надалі – «Продавець», з однієї Сторони, та приватне сільськогосподарське 
підприємство «Десна» в особі виконавчого директора Биковець Ольги Миколаївни ( код 
ЄДРПОУ 23824270), яка зареєстрована за адресою: с. Грінченкове, пров. Шкільний, 9, 
Охтирський район, Сумська область   надалі – «Покупець», з іншої Сторони, керуючись 
ст. 128 Земельного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:  
 

1. Предмет договору 
 

     1.1. Покупець зобов'язується перерахувати Продавцю авансовий внесок в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки площею 0,0100 га яка знаходиться у с. П’яткине, вул. 
Охтирська, 33, цільове призначення якої: 03.07 для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі, а Продавець зобов’язується за рахунок частини коштів авансового 
внеску здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної 
ділянки та  провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на 
суму, витрачену на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати Покупцем 
ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, що буде укладений між Покупцем та 
Чупахівською селищною радою. 
     1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, виданого Управлінням Держгеокадастру у Охтирському районі нормативна 
грошова оцінка  земельної ділянки становить 17617 грн. 60 коп. (сімнадцять тисяч шістсот 
сімнадцять гривень 60 коп.). 
 

2. Сума та порядок оплати авансового внеску 
 

    2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Покупцем, становить 29 % 
(двадцять дев’ять ) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної 
в п. 1.2. Договору або в грошовому виразі   5109  грн. 10 коп. ( п’ять тисяч сто дев’ять грн. 
10 коп.) 
    2.2. Перерахування Покупцем авансового внеску здійснюється не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів після укладення Договору. 
    2.3. Авансовий внесок сплачується Покупцем в безготівковому порядку, шляхом 
перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими реквізитами: 
Одержувач:  Чупахівська селищна рада   код ЄДРПОУ: 04390202  МФО: 820172  Рахунок: 
UA148201720355179001002036527 
 Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки по      
вул. Робітничій, 17, с. Соборне. 
 



2.4. Покупець, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового 
внеску зобов'язаний представити Продавцю оригінал примірника платіжного доручення 
(квитанції) про перерахування коштів.  

 
3. Використання коштів авансового внеску 

 
3.1.  Після  перерахування  Покупцем  коштів  авансового  внеску  Продавець,  на  

підставі  ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України, укладає з суб'єктом оціночної 
діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт, договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в цьому Договорі, та оплачує за 
рахунок коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової 
оцінки. 

3.2. Кошти авансового внеску, за вирахуванням суми, сплаченої за виконання робіт по 
визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, після підписання між 
Чупахівською селищною радою та Покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховуються Продавцем на відповідний банківський рахунок Чупахівської селищної 
ради в рахунок оплати ціни продажу земельної ділянки, що буде зазначена в договорі 
купівлі-продажу земельної ділянки.  

3.3. Якщо перерахована Покупцем сума авансового внеску буде: 
3.3.1. Більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, залишок коштів авансового внеску перераховується Покупцю 
на його банківський рахунок не пізніше 10 (десяти) календарних днів після підписання 
між Чупахівською селищною радою та Покупцем акту проведення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.3.2. Меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, Покупець проводить доплату  коштів, яких не вистачає для 
проведення оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, 
що будуть зазначені в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.4. У разі відмови Покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховані ним кошти авансового внеску йому не повертаються, а зараховуються в 
дохід місцевого бюджету.  

 
4. Заключні положення 

 
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є дійсним 

до моменту його остаточного виконання або припинення (розірвання). 
4.2. Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути 

розірваним Сторонами в односторонньому порядку, за виключенням випадків, вказаних у 
цьому Договорі. 

4.3. У разі, якщо Покупець порушить строки перерахування авансового внеску, які 
вказані в п.2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, даний 
Договір вважається розірваним Продавцем в односторонньому порядку. Про розірвання 
Договору в односторонньому порядку Продавець направляє Покупцю відповідне 
письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої 
Договір вважається розірваним  Продавцем в односторонньому порядку.  

 
Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування 

прийнятих Чупахівською селищною радою рішень щодо надання Покупцю дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.4. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його Сторін і 
можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою. 



4.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним 
Договором третій стороні. 

4.6. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли 
відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди  в судовому порядку.  

4.7. Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному 
примірнику для кожної Сторони. 

  
                                                   Підписи і реквізити сторін: 
 
     Продавець:                                                                     Покупець: 
 
  
Чупахівська селищна рада                                      ПСП АФ « Десна» 
 
Україна,42722,Сумська область                             Україна,42725, Сумська  область 
Охтирський район, смт.Чупахівка                         Охтирський район, с. Грінченкове 
вул. Воздвиженська,53 код  04390202                  пров. Шкільний, 9, код ЄДРПОУ:23824270 
UA668201720344270007000036527                         
ГУДКСУ у Сумській області                                    
МФО 820172                                                              
Тел.  99-9-99                  
                 
  
 Секретар селищної ради                                             Виконавчий директор                   
 
________________ Микола МАСЛЮК                       ________________ Ольга БИКОВЕЦЬ 
м. п.                                                                                               м. п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на проведення  
експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення 
 
     Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтею 12, 
частиною 2 статті 83 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
Закону України « Про оцінку земель», Закону України « Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. № 1531 « Про експертну 
грошову оцінку земельних ділянок» з наступними змінами, постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 № 381 « Про затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності», розглянувши заяву 
ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги Миколаївни  щодо викупу 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої під 
власним нерухомим майном, розташованим за адресою: с. Грінченкове, 
провулок  Шкільний, будинок № 4,  селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги 
Миколаївни на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення площею 0,0798 га (кадастровий 
номер 5920382000:02:001:5170), за адресою: пров. Шкільний, будинок № 4, 
с.Грінченкове Охтирського району Сумської області, наданої для 
комерційного використання (здійснення торгівельної діяльності) під 
об’єктами нерухомого майна, що перебуває у власності ПСП АФ « Десна», 
згідно Договору купівлі-продажу від 14.10.2004 року зареєстрованого за 
реєстровим № 183924. 
         2. Доручити секретарю селищної ради Маслюку Миколі Миколайовичу 
укласти ПСП АФ « Десна» в особі Биковець Ольги Миколаївни, договір про 
сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

    Встановити розмір авансового внеску в сумі 6624  грн. 84 коп. (шість  
тисяч шістсот двадцять чотири гривні 84 коп.), що складає 3 %  від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка складає 220828 грн. 15 
коп. (двісті двадцять тисяч вісімсот двадцять вісім гривень 15 коп.).                                                                                                                    

 



 3. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в 
пункті 1 цього рішення, подати на затвердження сесії Чупахівської селищної 
ради. 

      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 

 
 

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
                                                                                                       до рішення 15 сесії 8 

скликання  
                                                                                                       селищної ради 

                                                                                                        від   08.02.2022 р. 
 

 
Договір  

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки 
 
смт  Чупахівка                                                                            _______________ року  
 
      Ми, що нижче підписалися: Чупахівська селищна рада,  код ЄДРПОУ - 04390202, 
місцезнаходження якої: вул. Воздвиженська, буд. 53, смт. Чупахівка, Охтирський район, 
Сумська область в особі секретаря селищної ради Маслюка Миколи Миколайовича, який 
діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження 
Чупахівського селищного голови від 14.01.2022 № 2-від « Про відпустку селищного 
голови», надалі – «Продавець», з однієї Сторони, та приватне сільськогосподарське 
підприємство «Десна» в особі виконавчого директора Биковець Ольги Миколаївни ( код 
ЄДРПОУ 23824270), яка зареєстрована за адресою: с. Грінченкове, пров. Шкільний, 9, 
Охтирський район, Сумська область   надалі – «Покупець», з іншої Сторони, керуючись 
ст. 128 Земельного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:  
 

1. Предмет договору 
 

     1.1. Покупець зобов'язується перерахувати Продавцю авансовий внесок в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки площею 0,0798 га яка знаходиться у с. Грінченкове, пров. 
Шкільний, 4, цільове призначення якої: 03.07 для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі, а Продавець зобов’язується за рахунок частини коштів авансового внеску 
здійснити оплату робіт з проведення експертної грошової оцінки цієї земельної ділянки та  
провести зарахування залишку коштів авансового внеску (зменшеного на суму, витрачену 
на проведення експертної грошової оцінки) в рахунок оплати Покупцем ціни договору 
купівлі-продажу земельної ділянки, що буде укладений між Покупцем та Чупахівською 
селищною радою. 
     1.2. Згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 
ділянки, виданого Управлінням Держгеокадастру у Охтирському районі нормативна 
грошова оцінка  земельної ділянки становить 220828 грн. 15 коп. (двісті двадцять тисяч 
вісімсот двадцять вісім гривень 15 коп.). 
 

2. Сума та порядок оплати авансового внеску 
 

    2.1. Авансовий внесок, що підлягає перерахуванню Покупцем, становить 29 % 
(двадцять дев’ять ) відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, вказаної 
в п. 1.2. Договору або в грошовому виразі   6624  грн. 84 коп. ( шість тисяч шістсот 
двадцять чотири  грн. 84 коп.) 
    2.2. Перерахування Покупцем авансового внеску здійснюється не пізніше 10 (десяти) 
календарних днів після укладення Договору. 
    2.3. Авансовий внесок сплачується Покупцем в безготівковому порядку, шляхом 
перерахування (переказу) коштів на банківський рахунок за такими реквізитами: 
Одержувач:  Чупахівська селищна рада   код ЄДРПОУ: 04390202  МФО: 820172  Рахунок: 
UA148201720355179001002036527 
 Призначення платежу: Авансовий внесок в рахунок оплати ціни земельної ділянки по      
пов. Шкільний, 4, с. Грінченкове. 
 



2.4. Покупець, не пізніше 3 (трьох) банківських днів після перерахування авансового 
внеску зобов'язаний представити Продавцю оригінал примірника платіжного доручення 
(квитанції) про перерахування коштів.  

 
3. Використання коштів авансового внеску 

 
3.1.  Після  перерахування  Покупцем  коштів  авансового  внеску  Продавець,  на  

підставі  ч. 8 ст. 128 Земельного кодексу України, укладає з суб'єктом оціночної 
діяльності, який має ліцензію на виконання землеоціночних робіт, договір на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки, зазначеної в цьому Договорі, та оплачує за 
рахунок коштів авансового внеску вартість робіт з проведення її експертної грошової 
оцінки. 

3.2. Кошти авансового внеску, за вирахуванням суми, сплаченої за виконання робіт по 
визначенню експертної грошової оцінки земельної ділянки, після підписання між 
Чупахівською селищною радою та Покупцем договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховуються Продавцем на відповідний банківський рахунок Чупахівської селищної 
ради в рахунок оплати ціни продажу земельної ділянки, що буде зазначена в договорі 
купівлі-продажу земельної ділянки.  

3.3. Якщо перерахована Покупцем сума авансового внеску буде: 
3.3.1. Більшою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, залишок коштів авансового внеску перераховується Покупцю 
на його банківський рахунок не пізніше 10 (десяти) календарних днів після підписання 
між Чупахівською селищною радою та Покупцем акту проведення розрахунків по 
договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.3.2. Меншою за загальну суму, яку буде сплачено за виконання робіт з проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки (за рахунок авансового внеску) та суму 
коштів, яку необхідно буде сплатити Покупцю в рахунок оплати ціни договору купівлі-
продажу земельної ділянки, Покупець проводить доплату  коштів, яких не вистачає для 
проведення оплати ціни договору купівлі-продажу земельної ділянки, в сумі та в строки, 
що будуть зазначені в договорі купівлі-продажу земельної ділянки. 

3.4. У разі відмови Покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки 
перераховані ним кошти авансового внеску йому не повертаються, а зараховуються в 
дохід місцевого бюджету.  

 
4. Заключні положення 

 
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і є дійсним 

до моменту його остаточного виконання або припинення (розірвання). 
4.2. Даний Договір є чинним впродовж всього строку його дії і не може бути 

розірваним Сторонами в односторонньому порядку, за виключенням випадків, вказаних у 
цьому Договорі. 

4.3. У разі, якщо Покупець порушить строки перерахування авансового внеску, які 
вказані в п.2.2. цього Договору, більше, ніж на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, даний 
Договір вважається розірваним Продавцем в односторонньому порядку. Про розірвання 
Договору в односторонньому порядку Продавець направляє Покупцю відповідне 
письмове повідомлення, в якому зазначається причина розірвання Договору та дата, з якої 
Договір вважається розірваним  Продавцем в односторонньому порядку.  

 
Розірвання Договору в односторонньому порядку є підставою для скасування 

прийнятих Чупахівською селищною радою рішень щодо надання Покупцю дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та/або про 
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

4.4. Умови цього Договору мають однакову зобов'язальну силу для його Сторін і 
можуть бути змінені Сторонами тільки за їх взаємною згодою. 



4.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за даним 
Договором третій стороні. 

4.6. Питання, що стосуються виконання Сторонами умов цього Договору і не знайшли 
відображення в Договорі, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства 
України. Спори, що виникають при виконанні умов цього Договору, вирішуються 
Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди  в судовому порядку.  

4.7. Даний Договір складено в простій письмовій формі у двох примірниках, по одному 
примірнику для кожної Сторони. 

  
                                                   Підписи і реквізити сторін: 
 
     Продавець:                                                                     Покупець: 
 
  
Чупахівська селищна рада                                      ПСП АФ « Десна» 
 
Україна,42722,Сумська область                             Україна,42725, Сумська  область 
Охтирський район, смт.Чупахівка                         Охтирський район, с. Грінченкове 
вул. Воздвиженська,53 код  04390202                  пров. Шкільний, 9, код ЄДРПОУ:23824270 
UA668201720344270007000036527                         
ГУДКСУ у Сумській області                                    
МФО 820172                                                              
Тел.  99-9-99                  
                 
  
 Секретар селищної ради                                             Виконавчий директор                   
 
________________ Микола МАСЛЮК                       ________________ Ольга БИКОВЕЦЬ 
м. п.                                                                                               м. п.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
оренди землі 
 

        Керуючись Законом України «Про оренду землі», Типовим 
договором оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 
України за №220 від 03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
288 Податкового кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, 
третьою статті 134, та Перехідними положеннями Земельного Кодексу 
України, розглянувши клопотання ТОВ « Жасмін» щодо внесення змін до 
договору оренди землі від 10.12.2018, зареєстрованого в Державному реєстрі 
речових прав від 03.01.2019 №29778017 стосовно збільшення терміну дії 
договору та ставки орендної плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору оренди 
землі від 10.12.2018, укладеного між Чупахівською селищною радою та ТОВ 
« Жасмін», про що у Державному реєстрі речових прав вчинено запис від 
03.01.2019 за  №29778017, а саме: 
               1) Внести зміни до п.8 договору та викласти його в новій редакції 
«Договір укладено на 15 років. Після закінчення строку дії договору. 
Орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цоьму разі 
Орендар повинен не пізніше 60 днів до закінчення дії договору повідомити 
письмово Орендодавця про намір продовжити його дію.» 
               2) внести зміни до п.9 договору та викласти його у новій редакції 
«Орендна плата вноситься Орендарем у гршовій формі у розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки, що становить 7031,28 грн. на рік.» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору оренди землі від 10.12.2018, укладеного між 
Чупахівською селищною радою та ТОВ « Жасмін», зареєстрований у 
Державному реєстрі речових прав вчинено запис від 03.01.2019 за  
№29778017. 
    3. Додаткова Угода до договору оренди землі набирає чинності після її 
підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 

 Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
оренди землі 

       Керуючись Законом України «Про оренду землі», Типовим 
договором оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 
України за №220 від 03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
288 Податкового кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, 
третьою статті 134, та Перехідними положеннями Земельного Кодексу 
України, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Кужель Ольги 
Олександрівни щодо внесення змін до договору оренди землі від 18.06.2015, 
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 
№10082627 стосовно зміни сторін договору та збільшення ставки орендної 
плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору оренди 
землі від 18.05.2015, укладеного між Грінченківською сільською радою та 
Кужель Ольгою Олександрівною, про що у Державному реєстрі речових прав 
вчинено запис 18.06.2015 за №10082627, а саме: 
               1) Замінити стороу Орендодавця з Грінченківської сільської ради 
Охтирського району Сумської області в особі сільського голови Галушко 
Ольги Вікторівни на Чупахівську селищну раду Охтирського району 
Сумської області в особі селищного голови Кужеля Олександра 
Володимировича 
               2) внести зміни до п.4.1 договору та викласти його у новій редакції 
«Річна орендна плата вноситься Орендарем виключно у гршовій формі 
незалежно від результатів діяльності орендаря у розмірі 12% від нормативної 
грошової оцінки, що становить 16053,37 грн. на рік. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки станом на 01.02.2022 становить 133778,11 грн. ( сто 
тридцять три тисячі сімсот сімдесят вісім гривень 11 копійок)» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору оренди землі від 18.06.2015, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 №10082627 
        3. Додаткова Угода до договору оренди землі набирає чинності після її 
підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.        
       Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
оренди землі 

        Керуючись Законом України «Про оренду землі», Типовим 
договором оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 
України за №220 від 03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
288 Податкового кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, 
третьою статті 134, та Перехідними положеннями Земельного Кодексу 
України, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Кужель Ольги 
Олександрівни щодо внесення змін до договору оренди землі від 18.06.2015, 
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 
№10081885 стосовно зміни сторін договору та збільшення ставки орендної 
плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору оренди 
землі від 18.05.2015, укладеного між Грінченківською сільською радою та 
Кужель Ольгою Олександрівною, про що у Державному реєстрі речових прав 
вчинено запис 18.06.2015 за №10081885, а саме: 
               1) Замінити стороу Орендодавця з Грінченківської сільської ради 
Охтирського району Сумської області в особі сільського голови Галушко 
Ольги Вікторівни на Чупахівську селищну раду Охтирського району 
Сумської області в особі селищного голови Кужеля Олександра 
Володимировича 
               2) внести зміни до п.4.1 договору та викласти його у новій редакції 
«Річна орендна плата вноситься Орендарем виключно у гршовій формі 
незалежно від результатів діяльності орендаря у розмірі 12% від нормативної 
грошової оцінки, що становить 26625,38 грн. на рік. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки станом на 01.02.2022 становить 221878,13 грн. 
(двісті двадцять одна тисяча вісімсот сімдесят вісім гривень 13 копійок)» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору оренди землі від 18.06.2015, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 №10081885 
        3. Додаткова Угода до договору оренди землі набирає чинності після її 
підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
         Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
оренди землі 

        Керуючись Законом України «Про оренду землі», Типовим 
договором оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 
України за №220 від 03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
288 Податкового кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, 
третьою статті 134, та Перехідними положеннями Земельного Кодексу 
України, розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Кужель Ольги 
Олександрівни щодо внесення змін до договору оренди землі від 18.06.2015, 
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 
№0000000 стосовно зміни сторін договору та збільшення ставки орендної 
плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору оренди 
землі від 18.05.2015, укладеного між Грінченківською сільською радою та 
Кужель Ольгою Олександрівною, про що у Державному реєстрі речових прав 
вчинено запис 18.06.2015 за №00000000, а саме: 
               1) Замінити стороу Орендодавця з Грінченківської сільської ради 
Охтирського району Сумської області в особі сільського голови Галушко 
Ольги Вікторівни на Чупахівську селищну раду Охтирського району 
Сумської області в особі селищного голови Кужеля Олександра 
Володимировича 
               2) внести зміни до п.4.1 договору та викласти його у новій редакції 
«Річна орендна плата вноситься Орендарем виключно у гршовій формі 
незалежно від результатів діяльності орендаря у розмірі 12% від нормативної 
грошової оцінки, що становить 48655,24 грн. на рік. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки станом на 01.02.2022 становить 405460,37 грн. 
(чотириста п’ять тисяч чотириста шістдесят гривень 37 копійок)» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору оренди землі від 18.06.2015, зареєстрованого в 
Державному реєстрі речових прав від 18.06.2015 №000000 
        3. Додаткова Угода до договору оренди землі набирає чинності після її 
підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
        Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання договору оренди земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення (проектні польові  
дороги між паями) з ПП « Довжик» 
 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 
земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні», статтями 14,15,16,19 Законом України 
«Про оренду землі», статтями 12, 37-1, 122, 124, 134  Земельним кодексом 
України, Розглянувши клопотання ПП « Довжик» в особі директора Стожка 
Олександра Сергійовича про укладання договору оренди на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення (проектні польові дороги між паями) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської області, площею 
28,2668 га, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, 
житлово – комунального господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва 
та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:   
        1. Надати в оренду ПП «Довжик» в особі директора Стожка Олександра 
Сергійовича ( код ЄДРПОУ 32364694, зареєстрованого за адресою: вул. 
Адміністративна, б.1, с. Довжик Охтирського району Сумської області)  
земельні ділянки сільськогосподарського призначення (проектні польові 
дороги між паями) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Чупахівської селищної ради Охтирського району  
Сумської області, загальною площею 28,2668 га, терміном на 7 років згідно 
додатку, що додається. 

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти договір 
оренди земельних ділянок згідно чинного законодавства. 

4. ПП « Довжик» в двохмісячний термін з моменту прийняття даного 
рішення укласти з Чупахівською  селищною радою договір оренди земельних 
ділянок та здійснити дії щодо державної реєстрації даного договору. 
       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   
  Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



 
Додаток: 

до  рішення 15 сесії 
Чупахівської селищної ради  8 
скликання  від 08.02.2022 року 

 
ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (проектні польові               
дороги між паями) для ведення товарного сільськогосподарського                    

виробництва, які передаються в оренду ПП « Довжик» 
 

№ 
п/п 

Кадастровий номер земельної ділянки Площа, га 

1 5920382800:01:001:1583 0,1255 
2              5920382800:01:001:1534 0,1823 
3 5920382800:01:001:1551 0,2082 
4 5920382800:01:001:1565 0,5746 
5 5920382800:01:001:1529 0,4922 
6 5920382800:01:001:1537 0,4221 
7 5920382800:01:001:1562 0,0683 
8 5920382800:01:001:1592 0,3805 
9 5920382800:01:001:1540 0,1834 
10 5920382800:01:001:1541 0,1934 
11 5920382800:01:001:1577 0,1634 
12 5920382800:01:001:1575 0,2648 
13 5920382800:01:001:1548 0,4438 
14 5920382800:01:001:1573 0,2524 
15 5920382800:01:001:1558 0,2465 
16 5920382800:01:001:1582 0,2326 
17 5920382800:01:001:1542 0,4758 
18 5920382800:01:001:1580 0,3124 
19 5920382800:01:001:1545 0,5324 
20 5920382800:01:001:1554 0,5576 
21 5920382800:01:001:1531 0,2551 
22 5920382800:01:001:1538 0,4093 
23 5920382800:01:001:1553 0,1269 
24 5920382800:01:001:1568 0,4858 
25 5920382800:01:001:1589 0,8086 
26 5920382800:01:001:1596 0,1797 
27 5920382800:01:001:1561 0,2692 
28 5920382800:01:001:1566 0,2964 
29 5920382800:01:001:1559 0,3386 
30 5920382800:01:001:1591 0,6258 
31 5920382800:01:001:1572 0,4617 
32 5920382800:01:001:1539 0,4126 
33 5920382800:01:001:1550 0,2587 
34 5920382800:01:001:1546 0,2556 
35 5920382800:01:001:1576 0,2258 



36 5920382800:01:001:1595 0,9486 
37 5920382800:01:001:1581 0,1905 
38 5920382800:01:001:1594 0,5610 
39 5920382800:01:001:1571 0,1240 
40 5920382800:01:001:1590 0,1191 
41 5920382800:01:001:1533 0,2837 
42 5920382800:01:001:1569 0,1806 
43 5920382800:01:001:1588 0,1740 
44 5920382800:01:001:1574 0,2504 
45 5920382800:01:001:1549 0,1516 
46 5920382800:01:001:1564 0,4321 
47 5920382800:01:001:1535 0,3773 
48 5920382800:01:001:1570 0,3999 
49 5920382800:01:001:1536 0,3021 
50 5920382800:01:001:1557 0,5784 
51 5920382800:01:001:1563 0,3148 
52 5920382800:01:001:1593 0,6510 
53 5920382800:01:001:1586 0,2417 
54 5920382800:01:001:1567 1,4673 
55 5920382800:01:001:1547 0,5388 
56 5920382800:01:001:1543 0,2837 
57 5920382800:01:001:1544 0,2671 
58 5920382800:03:001:0021 0,4243 
59 5920382800:03:001:0020 0,4640 
60 5920382800:01:001:1525 0,8381 
61 5920382800:01:001:1597 0,3793 
62 5920382800:01:001:1560 0,4480 
63 5920382800:01:001:1530 0,2998 
64 5920382800:01:001:1552 0,4461 
65 5920382800:01:001:1584 0,5061 
66 5920382800:01:001:1527 0,7165 
67 5920382800:01:001:1532 0,0844 
68 5920382800:01:001:1555 0,2775 
69 5920382800:01:001:1579 0,1055 
70 5920382800:01:001:1677 0,1618 
71 5920382800:01:001:1585 0,2672 
72 5920382800:01:001:1587 0,3811 
73 5920382800:01:001:1578 0,8098 
74 5920382800:01:001:1673 0,5396 
75 5920382800:01:001:1556 0,1962 
76 5920382800:01:001:1528 0,3618 
  28,2668 

 
Секретар селищної ради                                  Микола  МАСЛЮК 

 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання договору оренди земельних ділянок  
сільськогосподарського призначення (проектні польові  
дороги між паями) з ПП « Довжик» 
 

Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах 
земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 
стимулювання зрошення в Україні», статтями 14,15,16,19 Законом України 
«Про оренду землі», статтями 12, 37-1, 122, 124, 134  Земельним кодексом 
України, Розглянувши клопотання ПП « Довжик» в особі директора Стожка 
Олександра Сергійовича про укладання договору оренди на земельні ділянки 
сільськогосподарського призначення (проектні польові дороги між паями) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території 
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  Сумської області, площею 
28,2668 га, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань будівництва, 
житлово – комунального господарства,  транспорту, зв’язку, підприємництва 
та земельних відносин, селищна рада ВИРІШИЛА:   
        1. Надати в оренду ПП «Довжик» в особі директора Стожка Олександра 
Сергійовича ( код ЄДРПОУ 32364694, зареєстрованого за адресою: вул. 
Адміністративна, б.1, с. Довжик Охтирського району Сумської області)  
земельні ділянки сільськогосподарського призначення (проектні польові 
дороги між паями) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Чупахівської селищної ради Охтирського району  
Сумської області, загальною площею 28,2668 га, терміном на 7 років згідно 
додатку, що додається. 

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок в 
розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 

3. Доручити секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти договір 
оренди земельних ділянок згідно чинного законодавства. 

4. ПП « Довжик» в двохмісячний термін з моменту прийняття даного 
рішення укласти з Чупахівською  селищною радою договір оренди земельних 
ділянок та здійснити дії щодо державної реєстрації даного договору. 
       5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   
  Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



Додаток: 
до  рішення 15 сесії 

Чупахівської селищної ради  8 
скликання  від 08.02.2022 року 

ПЕРЕЛІК 
земельних ділянок сільськогосподарського призначення (проектні польові               

дороги між паями) для ведення товарного сільськогосподарського                    
виробництва, які передаються в оренду ПП « Довжик» 

№ 
п/п 

Кадастровий номер земельної ділянки Площа, га 

1 5920382800:01:001:1598 0,1700 
2 5920382800:01:001:1639 0,2408 
3 5920382800:01:001:1676 0,3680 
4 5920382800:01:001:1643 0,4035 
5 5920382800:01:001:1663 0,2162 
6 5920382800:01:001:1637 1,0243 
7 5920382800:01:001:1605 0,2945 
8 5920382800:01:001:1638 1,1290 
9 5920382800:01:001:1624 0,1761 
10 5920382800:01:001:1664 0,1327 
11 5920382800:01:001:1627 0,1839 
12 5920382800:01:001:1614 0,1250 
13 5920382800:01:001:1619 0,0638 
14 5920382800:01:001:1622 0,1242 
15 5920382800:01:001:1642 0,1557 
16 5920382800:01:001:1650 0,1031 
17 5920382800:01:001:1667 0,6337 
18 5920382800:01:001:1600 0,2871 
19 5920382800:01:001:1649 0,4217 
20 5920382800:01:001:1620 0,3191 
21 5920382800:01:001:1651 0,1160 
22 5920382800:01:001:1660 0,1862 
23 5920382800:01:001:1615 0,0893 
24 5920382800:01:001:1604 0,2663 
25 5920382800:01:001:1629 0,6532 
26 5920382800:01:001:1669 0,1509 
27 5920382800:01:001:1678 0,6019 
28 5920382800:01:001:1644 0,1238 
29 5920382800:01:001:1654 0,5081 
30 5920382800:01:001:1630 0,1063 
31 5920382800:01:001:1625 0,1100 
32 5920382800:01:001:1611 0,1156 
33 5920382800:01:001:1652 0,1183 
34 5920382800:01:001:1599 0,6473 
35 5920382800:01:001:1618 0,1354 
36 5920382800:01:001:1641 0,1030 
37 5920382800:01:001:1680 0,3307 
38 5920382800:01:001:1679 0,0763 



39 5920382800:01:001:1633 0,4094 
40 5920382800:01:001:1672 0,2050 
41 5920382800:01:001:1675 1,0991 
42 5920382800:01:001:1674 0,1049 
43 5920382800:01:001:1601 0,2031 
44 5920382800:01:001:1657 0,3850 
45 5920382800:01:001:1602 0,0852 
46 5920382800:01:001:1653 0,0541 
47 5920382800:01:001:1668 0,2458 
48 5920382800:01:001:1645 0,0927 
49 5920382800:01:001:1648 0,4323 
50 5920382800:01:001:1711 0,0488 
51 5920382800:01:001:1608 0,6669 
52 5920382800:01:001:1661 0,3551 
53 5920382800:01:001:1613 1,0154 
54 5920382800:01:001:1635 0,7881 
55 5920382800:01:001:1612 0,4775 
56 5920382800:01:001:1658 0,5637 
57 5920382800:01:001:1671 0,4707 
58 5920382800:01:001:1636 0,1265 
59 5920382800:01:001:1606 0,1223 
60 5920382800:01:001:1656 0,4446 
61 5920382800:01:001:1609 0,3789 
62 5920382800:01:001:1646 0,4117 
63 5920382800:01:001:1670 0,1796 
64 5920382800:01:001:1623 0,3361 
65 5920382800:01:001:1634 0,1190 
66 5920382800:01:001:1628 0,6577 
67 5920382800:01:001:1617 0,6243 
68 5920382800:01:001:1662 0,3539 
69 5920382800:01:001:1665 0,2291 
70 5920382800:01:001:1607 0,2676 
71 5920382800:01:001:1626 0,4666 
72 5920382800:01:001:1621 0,3244 
73 5920382800:01:001:1603 0,5763 
74 5920382800:01:001:1655 0,3848 
75 5920382800:01:001:1616 0,2227 
76 5920382800:01:001:1659 0,6010 
77 5920382800:01:001:1632 0,6864 
78 5920382800:01:001:1647 0,4751 
79 5920382800:01:001:1640 0,3692 
80 5920382800:01:001:1665 0,2291 
81 5920382800:01:001:1610 0,3996 

  27,7003 
 

Секретар селищної ради                                   Микола  МАСЛЮК 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про передачу земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для іншого 
сільськогосподарського призначення кадастровий номер 
5920355500:02:001:3087 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання ПСП АФ 
«Піонер» в особі виконавчого директора Биковець Ольги Миколаївни, про 
передачу земельної ділянки в оренду для іншого сільськогосподарського 
призначення під власним майном по вул. Садова, 54а, смт Чупахівка, площею 
0,5000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 0,5000 
га, землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 5920355500:02:001:3087, розташовану під власним 
майном по вул. Садова, 54а,  смт Чупахівка на  території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області для іншого 
сільськогосподарського призначення терміном на 49 років.  
    2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
    4.  Секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ПСП АФ 
«Піонер» в особі виконавчого директора Биковець О.М. договір оренди 
землі. 
     5.  ПСП АФ «Піонер»  зареєструвати  договір оренди землі згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
    6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
 

Секретар селищної ради                                   Микола  МАСЛЮК 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про передачу земельної ділянки в оренду СФГ «Відродження» для 
ведення товарного сільськогосподарського виробництва кадастровий 
номер 5920355500:01:001:5309 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву СФГ 
«Відродження» в особі голови Білковського Бориса Борисовича ( код 
ЄДРПОУ 23052117 зареєстрованого за адресою: вул. Лебединська, 58, 
с.Лантратівка, Охтирського району Сумської області), про передачу 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва під власним майном по вул. Робоча, 2, смт Чупахівка, площею 
1,5844 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати в оренду СФГ «Відродження» земельну ділянку площею – 1,5844 
га, землі комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 5920355500:01:001:5309, розташовану під власним 
майном по вул. Робоча, 2,  смт Чупахівка на  території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області для іншого 
сільськогосподарського призначення терміном на 20 років.  
    2. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
    4.  Секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з СФГ 
«Відродження» в особі голови Білковського Б.Б. договір оренди землі. 
     5.  СФГ «Відродження»  зареєструвати  договір оренди землі згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
    6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
 

Секретар селищної ради                                   Микола  МАСЛЮК 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
на управління спадщиною 
 

        Керуючись статтями 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», Типовим договором оренди землі, 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України за №220 від 
03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 288 Податкового 
кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, третьою статті 134, та 
Перехідними положеннями Земельного Кодексу України, розглянувши 
клопотання ПСП АФ « Піонер» в особі виконавчого директора Биковець 
Ольги Миколаївни щодо внесення змін до договору на управління 
спадщиною №03 від 19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській селищній 
раді 19.03.2021 за №03 стосовно зміни площ земель та збільшення ставки 
орендної плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору на 
управління спадщиною №03 від 19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській 
селищній раді 19.03.2021 за №03, а саме: 
               1) внести зміни до пункту 2 до договору та викласти його у новій 
редакції: « В користування передаються земельні ділянки загальною площею 
31,1057 га: з них рілля-26,5420 га, сіножаті – 4,5637 га.» 

               2) внести зміни до п.10 договору та викласти його у новій 
редакції «Плата за користування земельними ділянками вноситься орендарем 
виключно у грошовій формі у розмірі 88 908,69 (вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот 
вісім гривень 69 копійок) в рік, що становить 12 % від нормативної грошової 
оцінки землі.» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору договору на управління спадщиною №03 від 
19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській селищній раді 19.03.2021 за №03. 
        3. Додаткова Угода до договору на управління спадщиною набирає 
чинності після її підписання сторонами та проведення реєстрації в 
установленому законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
  
          Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
на управління спадщиною 
 

        Керуючись статтями 1283, 1285 Цивільного Кодексу України, 
Законом України «Про оренду землі», Типовим договором оренди землі, 
затвердженого Постановою Кабінету міністрів України за №220 від 
03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 288 Податкового 
кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, третьою статті 134, та 
Перехідними положеннями Земельного Кодексу України, розглянувши 
клопотання ПСП АФ « Десна» в особі виконавчого директора Биковець 
Ольги Миколаївни щодо внесення змін до договору на управління 
спадщиною №02 від 19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській селищній 
раді 19.03.2021 за №02 стосовно зміни площ земель та збільшення ставки 
орендної плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору на 
управління спадщиною №02 від 19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській 
селищній раді 19.03.2021 за №02, а саме: 
               1) внести зміни до пункту 2 до договору та викласти його у новій 
редакції: « В користування передаються земельні ділянки загальною площею 
14,64 га: з них рілля-13,21 га, сіножаті – 1,43 га.» 

               2) внести зміни до п.10 договору та викласти його у новій 
редакції «Плата за користування земельними ділянками вноситься орендарем 
виключно у грошовій формі у розмірі 43 591,49 (сорок три тисячі п’ятсот 
дев’яносто одна гривня 49 копійок) в рік, що становить 12 % від нормативної 
грошової оцінки землі.» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору договору на управління спадщиною №02 від 
19.03.2021, зареєстрованого в Чупахівській селищній раді 19.03.2021 за №02. 
        3. Додаткова Угода до договору на управління спадщиною набирає 
чинності після її підписання сторонами та проведення реєстрації в 
установленому законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
  
          Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про укладання додаткової угоди  
щодо внесення змін до договору  
оренди землі 
 

        Керуючись Законом України «Про оренду землі», Типовим 
договором оренди землі, затвердженого Постановою Кабінету міністрів 
України за №220 від 03.03.2004 року зі змінами, пунктом 34 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 
288 Податкового кодексу України, статями 124, 1261, частиною другою, 
третьою статті 134, та Перехідними положеннями Земельного Кодексу 
України, розглянувши клопотання ПСП « Комишанське» в особі директора 
Зубка Володимира Івановича щодо внесення змін до договору оренди землі  
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав від 24.02.2010 
№041061500077 та додаткової угоди зареєстрованої 06.05.2020 стосовно 
внесення змін до кадастрових номерів земельних ділянок  та ставки орендної 
плати, селищна рада ВИРІШИЛА: 
       1. Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до договору оренди 
землі від 30.10.2009, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав від 
24.02.2010 №041061500077 та додаткової угоди зареєстрованої 06.05.2020 
укладеного між Чупахівською селищною радою та ПСП « Комишанське», а 
саме: 
               1) Внести зміни до п.2 договору та викласти його в новій редакції: « 
В оренду передаються земельні ділянки ( 3 паїв згідно додатку до договору) 
загальною площею 10,3029 га, у тому числі рілля- 9,1841 га, сіножаті – 1,1188 
га. Кадастрові номери земельних ділянок:  
5920355500:01:003:0243 – площею 3,1906 га (рілля) 
5920355500:01:003:0249 – площею 3,0270 га (рілля) 
5920355500:01:003:0245 – площею 2,9665 га (рілля) 
5920355500:01:003:0244 – площею 0,3537 га (сіножаті) 
5920355500:01:003:0251 – площею 0,3826 га (сіножаті) 
5920355500:01:003:0250 – площею 0,3825 га (сіножаті) » 
               2) внести зміни до п.9 договору та викласти його у новій редакції 
«Орендна плата вноситься Орендарем виключно у гршовій формі у розмірі 
12% від нормативної грошової оцінки, що становить 37543,46 грн. на рік. 
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок станом на 01.02.2022 року 
становить 312862,20 грн» 
        2. Уповноважити секретаря селищної ради Миколу Маслюка підписати 
додаткову угоду до договору оренди землі 30.10.2009, зареєстрованого в 



Державному реєстрі речових прав від 24.02.2010 №041061500077 та 
додаткової угоди зареєстрованої 06.05.2020. 
       3. Додаткова Угода до договору оренди землі набирає чинності після її 
підписання сторонами та проведення державної реєстрації в установленому 
законодавством порядку. 
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства,  транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
  

Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності кадастровий номер 
5920355500:01:003:0324 
 
       Керуючись пунктом 34 частини першої статті 26, статтею 33 Закону 
України     « Про місцеве самоврядування в Україні», статтями  12, 79-1, 122, 
126 Земельного кодексу України, Законом України « Про землеустрій», 
розглянувши технічну документацію щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності, селищна рада ВИРІШИЛА:   
        1.  Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності ( кадастровий номер 
5920355500:01:003:0324). 
         2. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо поділу 
земельної ділянки ( кадастровий номер 5920355500:01:003:0324), яка 
перебуває в комунальній власності Чупахівської селищної ради із земель 
запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування 
громадянам чи юридичним особам) (код згідно КВЦПЗ 01.17) за межами 
населених пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 
          3. Зареєструвати право комунальної власності на земельні ділянки, які 
сформувалися в результаті поділу, з кадастровими номерами: 
5920355500:01:003:0339;  5920355500:01:003:0340 відповідно до Закону 
України « Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».  
          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань будівництва, житлово – коммунального господарства,  
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   
 

 
Секретар селищної ради      Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про поділ земельних ділянок  
комунальної власності 
 
     Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 
56 Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини 1  статті 26, статті 
33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням 
постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
врахувавши заяви громадян, селищна рада ВИРІШИЛА:   
 

1. Провести поділ земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 
комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 
ради розташовану за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області без змін цільового 
призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 
рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо поділу 
земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 
сесії. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                Додаток   
                                                                                                     до рішення 15 сесії 8 скликання  
                                                                                                     від 08.02.2022 « Про поділ  
                                                                                                     земельних  ділянок» 
 
 
№ 
п/
п 

Кадастровий номер  
Земельної ділянки 

Загальна 
 площа 
земельної 
ділянки 

Цільове 
призначення 
земельної 
ділянки 
(код КВЦПЗ) 

Кількість 
земельних 
ділянок, 
що утво-
рюється  

Площі 
земельних 
ділянок, що 
утворюються 

1 5920382000:01:001:5135 12,3438 Землі запасу 
(16.00) 

8 1 – 1,5430 га; 
2 - 1,5430 га; 
3 - 1,5430 га; 
4 - 1,5430 га; 
5 – 1,5430 га; 
6 - 1,5430 га; 
7 - 1,5430 га; 
8 - 1,5428 га 

 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення, шляхом створення громадських пасовищ 
 
   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, шляхом створення 
громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 01.19), розташованої в межах 
с.Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
шляхом створення громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 01.19), 
розташованої в межах с.Новопостроєне на території Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер: 
5920385400:04:001:0022. 
      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 
громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 01.19), площею 5,1000 га з 
кадастровим номером: 5920385400:04:001:0022 із земель запасу  
сільськогосподарського призначення, в межах с. Новопостроєне на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської області 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень». 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                                         
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення, шляхом створення громадських пасовищ 
 
   Керуючись статями 12, 22, 34, 83, 125, 126, 134, 186 Земельного кодексу 
України,  пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши технічну 
документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення, шляхом створення 
громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ- 01.19), розташованої за межами 
с.Новопостроєне на території Чупахівської селищної ради, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань будівництва, житлово – 
комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин, селищна рада В И Р І Ш И Л А: 
 
      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення, 
шляхом створення громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 01.19), 
розташованої за межами с.Новопостроєне на території Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер: 
5920385400:01:001:0853. 
      2. Чупахівській селищній раді провести державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку комунальної власності, для створення 
громадських пасовищ (код згідно КВЦПЗ - 01.19), площею 27,7280 га з 
кадастровим номером: 5920385400:01:001:0853 із земель запасу  
сільськогосподарського призначення, розташовану за межами с. 
Новопостроєне на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району  Сумської області відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок в натурі ( на 
місцевості) на території Чупахівської селищної ради 
 
 
Керуючись   статтями 12, 79-1  Земельного кодексу України,  статтями 25, 56 
Закону України «Про землеустрій», пункту 34 частини першої  статті 26, 
статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
виконання Указу Президента України від 07.06.2021 № 228/2021 « Про деякі 
заходи щодо збереження та відтворення лісів» та рішенням постійної комісії 
з питань будівництва, житлово - комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, для подальшого відведення 
земельних ділянок під заліснення, селищна рада ВИРІШИЛА:   
 

1. Провести об’єднання земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, які перебувають в землях запасу та належать  на праві 
комунальної власності територіальній громаді в особі Чупахівської селищної 
ради розташовані за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області без змін цільового 
призначення, згідно додатку до рішення (додається). 

2. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо об’єднання  
земельних ділянок  вказаних у п.1 даного рішення, згідно додатку до 
рішення. 

3. Розроблені технічні документації із землеустрою щодо об’єднання  
земельних ділянок подати на розгляд, погодження та затвердження чергової 
сесії. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин.   

  
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                Додаток   
                                                                                                     до рішення 15 сесії 8 скликання  
                                                                                                                             від 08.02.2022  
 
 
№ 
п/
п 

Кадастровий номер  
Земельної ділянки 

Загальна 
 площа 
земельної 
ділянки 

Цільове 
призначення 
земельної 
ділянки 
(код КВЦПЗ) 

Кількість 
земельних 
ділянок, 
що утво-
рюється  

Площі 
земельних 
ділянок, що 
утворюються 

1 5920386300:01:003:0241 
5920386300:01:003:0240 

14,0621 
14,0621 

Для ведення 
товарного 
сільськогосп
одарського 
виробництва
(01.01) 

1 1 – 28,1242 га 

2 5920386300:01:001:5889 
5920386300:01:001:5890 
5920386300:01:001:5891 
5920386300:01:001:5892 

16,0387 
16,0388 
16,0387 
16,0388 

 
 

Для ведення 
товарного 
сільськогосп
одарського 
виробництва
(01.01) 

1 1 – 64,1550 га 

 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву ПСП АФ 
«Піонер», про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва під власним майном по вул. Будильська, 2 «з», с.Оленинське, 
площею 3,3854 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) по вул. Будильська, 2 «з», 
с.Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:003:0312. 
    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 3,3854 
га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 5920355500:01:003:0312, розташовану під власним 
майном по вул. Будильська, 2 «з», с.Оленинське на  території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  
    3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
    4. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ПСП АФ 
«Піонер» в особі виконавчого директора Биковець О. М. договір оренди 
землі. 
     5.  ПСП АФ «Піонер»  зареєструвати  договір оренди землі згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
    6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
        

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву ПСП АФ 
«Піонер», про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення іншого сільськогосподарського 
призначення під власним майном по вул. Будильська, 2 «є», с.Оленинське, 
площею 0,0200 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення іншого сільськогосподарського 
призначення (код згідно КВЦПЗ 01.13) по вул. Будильська, 2 «є», 
с.Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:003:0303. 
    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 0,0200 
га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 5920355500:01:003:0303, розташовану під власним 
майном по вул. Будильська, 2 «є», с.Оленинське на  території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення терміном на 49 років.  
    3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
    4. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ПСП АФ 
«Піонер» в особі виконавчого директора Биковець О. М. договір оренди 
землі. 
     5.  ПСП АФ «Піонер»  зареєструвати  договір оренди землі згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
    6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
        

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву ПСП АФ 
«Піонер», про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва під власним майном по вул. Будильська, 2 «ж», с.Оленинське, 
площею 0,6767 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (код згідно КВЦПЗ 01.01) по вул. Будильська, 2 «ж», 
с.Оленинське на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:01:003:0307. 
    2. Надати в оренду ПСП АФ «Піонер» земельну ділянку площею – 0,6767 
га, землі комунальної власності  сільськогосподарського призначення, 
кадастровий номер 5920355500:01:003:0307, розташовану під власним 
майном по вул. Будильська, 2 «ж», с.Оленинське на  території  Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва терміном на 49 років.  
    3. Встановити ставку орендної плати за землю в розмірі 8% від 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
    4. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку укласти з ПСП АФ 
«Піонер» в особі виконавчого директора Биковець О. М. договір оренди 
землі. 
     5.  ПСП АФ «Піонер»  зареєструвати  договір оренди землі згідно із 
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». 
    6.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин. 
       Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Рибаковій Ірині Олександрівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Рибакової Ірини Олександрівни, зареєстрованої за адресою ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану в межах с. Нове, 
площею 0,9300 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Рибаковій Ірині Олександрівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Нове на території Чупахівської селищної ради, 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:06:001:0006. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Рибаковій Ірині 
Олександрівні земельну ділянку площею – 0,9300 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:06:001:0006, розташовану в межах с. Нове на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Рибаковій Ірині Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
           Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Шульженко Альоні Ігорівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Шульженко Альони Ігорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населеного 
пункту, площею 0,4300 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шульженко Альоні Ігорівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0846. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Шульженко Альоні Ігорівні 
земельну ділянку площею – 0,4300 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0846, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Шульженко Альоні Ігорівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
       Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 



                                                                                 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Шпак Анні Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Шпак 
Анни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), 
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Оленинське, площею 1,3526 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Шпак Анні Миколаївні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: с. Оленинське, 
Чупахівська селищна рада, Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:04:001:0161. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Шпак Анні Миколаївні 
земельну ділянку площею – 1,3526 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:04:001:0161, розташовану в межах с. Оленинське, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Шпак Анні Миколаївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Римарю Ігорю Миколайовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Римаря Ігоря Миколайовича, зареєстрованого за адресою( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 0,6200 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Римарю Ігорю Миколайовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0847. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Римарю Ігорю 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 0,6200 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності ( в тому числі угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:01:001:0847, розташовану 
за межами населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Римарю Ігорю Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Поддячому Олександру Миколайовичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Поддячого Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану в межах 
смт Чупахівка, площею 0,2000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Поддячому Олександру Миколайовичу у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення, розташованої в межах смт Чупахівка 
Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920355500:02:001:3104. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Поддячому Олександру 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 0,2000 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель запасу  
сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920355500:02:001:3104, розташовану 
в межах смт Чупахівка, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Поддячому Олександру Миколайовичу право власності 
на земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК  
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Волнушкіній Наталії Юріївні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Волнушкіної Наталії Юріївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами населених пунктів, 
площею 2,0000 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
гр. Волнушкіній Наталії Юріївні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за межами 
населеного пункту на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 
району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920382000:03:001:0021. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Волнушкіній Наталії 
Юріївні земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:03:001:0021, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Волнушкіній Наталії Юріївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Максименко Юлії Миколаївні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Максименко Юлії Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Максименко Юлії Миколаївні у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:003:0322. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Максименко Юлії 
Миколаївні земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:003:0322, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Максименко Юлії Миколаївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Загнойко Тетяні Василівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Загнойко Тетяни Василівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, площею 0,5200 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Загнойко Тетяні Василівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0851. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Загнойко Тетяні Василівні 
земельну ділянку площею – 0,5200 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0851, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Загнойко Тетяні Василівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Кіяшко Катерини Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за адресою: с. Олешня, 
Охтирського району Сумської області, площею 0,1800 га, селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Кіяшко Катерині Іванівні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:с. Олешня, Чупахівська 
селищна рада, Охтирський район Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:02:003:3636. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Кіяшко Катерині Іванівні 
земельну ділянку площею – 0,1800 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:02:003:3636, розташовану за адресою:с. Олешня, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Кіяшко Катерині Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Костюк Тетяні Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Костюк Тетяни Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за адресою: вул. 
Романовського,13, с. Олешня, Охтирського району Сумської області, площею 
1,4138 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Костюк Тетяні Іванівні для ведення особистого селянського господарства 
(код згідно КВЦПЗ 01.03) вул. Романовського, 13, с. Олешня, Охтирський 
район, Сумська область, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:02:002:0015. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Костюк Тетяні Іванівні 
земельну ділянку площею – 1,4138 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:02:002:0015, розташовану за адресою: вул. Романовського,13, с. 
Олешня, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
    3. Громадянці Костюк Тетяні Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Берест Раїсі Миколаївні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Берест Раїси Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Нове, 
Охтирського району Сумської області, площею 0,2500 га,селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Берест Раїсі Миколаївні для ведення особистого селянського 
господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Нове на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:06:001:0008. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Берест Раїсі Миколаївні 
земельну ділянку площею – 0,2500 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:06:001:0008, розташовану в межах с. Нове, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Берест Раїсі Миколаївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Остапенко Наталії Вікторівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Остапенко Наталії Вікторівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за адресою:с. Олешня, 
Охтирського району Сумської області, площею 0,3500 га, селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Остапенко Наталії Вікторівні для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:с. Олешня, 
Чупахівська селищна рада, Охтирський район Сумська область, кадастровий 
номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0278. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Остапенко Наталії 
Вікторівні земельну ділянку площею – 0,3500 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:02:003:0278, розташовану за адресою:с. Олешня, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Остапенко Наталії Вікторівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Шевченко Валентині Олександрівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Шевченко Валентини Олександрівни, зареєстрованої за адресою: 
(конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,4600 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шевченко Валентині Олександрівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0845. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Шевченко Валентині 
Олександрівні земельну ділянку площею – 0,4600 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0845, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Шевченко Валентині Олександрівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 

                                                                                
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Єременко Олені Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Єременко Олени Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,7700 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Єременко Олені Іванівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0857. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Єременко Олені Іванівні 
земельну ділянку площею – 0,7700 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0857, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Єременко Олені Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину – учаснику АТО Морозу Руслану 
Валерійовичу для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Мороза Руслана Валерійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,3096 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Морозу Руслану Валерійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0849. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Морозу Руслану 
Валерійовичу земельну ділянку площею – 1,3096 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0849, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Морозу Руслану Валерійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
                                                                           



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Бондарю Євгенію Сергійовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Бондаря Євгенія Сергійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,3505 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Бондарю Євгенію Сергійовичу у приватну власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської 
області, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6134. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Бондарю Євгенію 
Сергійовичу земельну ділянку площею – 1,3505 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:001:6134, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Бондарю Євгенію Сергійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



                                                                                  

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Бондарю Сергію Миколайовичу  для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Бондаря Сергія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 2,0000 га,селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Бондарю Сергію Миколайовичу у приватну власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 
на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської 
області, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:01:001:6128. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Бондарю Сергію 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920386300:01:001:6128, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Бондарю Сергію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                                 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу  для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Маслюка Юрія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 2,0000 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Маслюку Юрію Миколайовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:02:001:0511. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Маслюку Юрію 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920382000:02:001:0511, розташовану в межах с. Грінченкове на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Маслюку Юрію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Гуцову Олександру Вікторовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Гуцова Олександра Вікторовича, зареєстрованого за адресою: ( 
конфіденційна інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. 
Грінченкове, Охтирського району Сумської області, площею 0,5884 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Гуцову Олександру Вікторовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:02:001:0509. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Гуцову Олександру 
Вікторовичу земельну ділянку площею – 0,5884 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:02:001:0509, розташовану 
в межах с. Грінченкове, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Гуцову Олександру Вікторовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Гуцову Володимиру Анатолійовичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Гуцова Володимира Анатолійовича, зареєстрованого за адресою:                                    
( конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. 
Грінченкове, Охтирського району Сумської області, площею 0,9181 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Гуцову Володимиру Анатолійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Грінченкове на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920382000:02:001:0492. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Гуцову Володимиру 
Анатолійовичу земельну ділянку площею – 0,9181 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель комунальної власності 
сільськогосподарського призначення ( в тому числі угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:02:001:0492, розташовану 
в межах с. Грінченкове, на території  Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Гуцову Володимиру Анатолійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Шаховій Світлані Андріївні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Шахової Світлани Андріївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,8500 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шаховій Світлані Андріївні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:003:0165. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Шаховій Світлані Андріївні 
земельну ділянку площею – 0,8500 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920382000:01:003:0165, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянці Шаховій Світлані Андріївні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Жарікову Михайлові Миколайовичу  
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Жарікова Михайла Миколайовича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,4600 
га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Жарікову Михайлові Миколайовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0852. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Жарікову Михайлові 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 0,4600 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920385400:01:001:0852, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Жарікову Михайлові Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                          

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Мартишку Олександру Сергійовичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Мартишка Олександра Сергійовича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,4000 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Мартишку Олександру Сергійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0856. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Мартишку Олександру 
Сергійовичу земельну ділянку площею – 0,4000 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0856, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Мартишку Олександру Сергійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Заікіну Олександру Яковичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Заікіна Олександра Яковича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,5401 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Заікіну Олександру Яковичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0855. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Олександру 
Яковичу земельну ділянку площею – 0,5401 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0855, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Заікіну Олександру Яковичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Невдачину Івану Михайловичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Невдачина Івана Михайловича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,4000 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Невдачину Івану Михайловичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920385400:04:001:0023. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Невдачину Івану 
Михайловичу земельну ділянку площею – 0,4000 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:04:001:0023, розташовану в межах с. Новопостроєне, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Невдачину Івану Михайловичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



                                                                               

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Мороз Яні Олександрівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Мороз Яни Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,0800 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Мороз Яні Олександрівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0850. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Мороз Яні Олександрівні 
земельну ділянку площею – 1,0800 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0850, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Мороз Яні Олександрівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                             
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Заікіна Ігоря Сергійовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. 
Новопостроєне, Охтирського району Сумської області, площею 1,0000 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Заікіну Ігорю Сергійовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920385400:04:001:0025. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу 
земельну ділянку площею – 1,0000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:04:001:0025, розташовану в межах с. Новопостроєне, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Заікіну Ігорю Сергійовичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Фоменко Світлані Олександрівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Фоменко Світлани Олександрівни, зареєстрованої за адресою:                                                                
( конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,0050 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Фоменко Світлані Олександрівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:01:001:0019. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Фоменко Світлані 
Олександрівні земельну ділянку площею – 1,0050 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:001:0019, розташовану за межами населеного пункту, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Фоменко Світлані Олександрівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                                 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Заікіну Сергію Івановичу для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Заікіна Сергія Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. 
Новопостроєне, Охтирського району Сумської області, площею 0,5000 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Заікіну Сергію Івановичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої в межах с. Новопостроєне на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920385400:04:001:0027. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Сергію Івановичу 
земельну ділянку площею – 0,5000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:04:001:0027, розташовану в межах с. Новопостроєне, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Заікіну Сергію Івановичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

          П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Шевченко Валентині Олександрівні у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Шевченко Валентини Олександрівни, зареєстрованої за адресою: ( 
конфіденційна інформація) про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) наданої для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), на території 
Чупахівської селищної ради, площею 0,2500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шевченко 
Валентині Олександрівні – 3/4 у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), 
кадастровий номер земельної ділянки 5920385400:04:001:0019. 
    2.    Передати у спільну часткову власність ¾ частини Шевченко 
Валентині Олександрівні земельної ділянки площею – 0,2500 га, для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд) (категорія земель – землі житлової та громадської забудови), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:04:001:0019, власнику   
земельної ділянки  відповідно до технічної документації. 
    3. Громадянці Шевченко Валентині Олександрівні здійснити відповідні 
дії щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень».    
         

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
                                                       



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

          П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Яценко Світлані Миколаївні у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Яценко Світлани Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), спадкоємиці громадянина Яценка Петра Івановича, про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( 
конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 
площею 0,2500 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність гр. 
Яценко Світлані Миколаївні для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), кадастровий номер 
земельної ділянки 5920386300:02:003:0279. 
    2.    Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,2500 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських 
будівель і споруд) (категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови), кадастровий номер земельної ділянки  5920386300:02:003:0279, 
власнику   земельної ділянки  відповідно до технічної документації. 
 3. Громадянці Яценко Світлані Миколаївні, спадкоємиці Яценко Петра 
Івановича, здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності на 
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Кузьменко Лідії Григорівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Кузьменко Лідії Григорівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 2,0000 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Кузьменко Лідії Григорівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:005:0023. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Кузьменко Лідії Григорівні 
земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – землі під господарськими будівлями і дворами), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920382000:01:005:0023, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 
    3. Громадянці Кузьменко Лідії Григорівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
        Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Шевченку Сергію Петровичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Шевченка Сергія Петровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03)розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,4561 га,селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шевченку Сергію Петровичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:003:0162. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Шевченку Сергію 
Петровичу земельну ділянку площею – 1,4561 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – пасовища), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:01:003:0162, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Шевченку Сергію Петровичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Голубченку Павлу Олександровичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Голубченка Павла Олександровича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. 
Горяйстівка, Охтирського району Сумської області, площею 0,5400 
га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Голубченку Павлу Олександровичу у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 
межах с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області, кадастровий 
номер земельної ділянки 5920386300:03:001:0010. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Голубченку Павлу 
Олександровичу земельну ділянку площею – 0,5400 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920386300:03:001:0010, розташовану в межах с. Горяйстівка, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Голубченку Павлу Олександровичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Бересту Івану Павловичу для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Береста Івана Павловича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 1,1800 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Бересту Івану Павловичу для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених 
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:01:004:0202. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Бересту Івану Павловичу 
земельну ділянку площею – 1,1800 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:004:0202, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Бересту Івану Павловичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Харченко Надії Михайлівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Харченко Надії Михайлівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 1,4024 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Харченко Надії Михайлівні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення розташованих за межами населених 
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920386300:01:004:0201. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Харченко Надії Михайлівні 
земельну ділянку площею – 1,4024 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:01:004:0201, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Харченко Надії Михайлівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Антонюк Людмилі Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Антонюк Людмили Іванівни, зареєстрованої за адресою( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах с. Горяйстівка, 
Охтирського району Сумської області, площею 0,3900 га, селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Антонюк Людмилі Іванівні у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої в 
межах с. Горяйстівка Охтирського району Сумської області, кадастровий 
номер земельної ділянки 5920386300:03:001:0011. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Антонюк Людмилі Іванівні 
земельну ділянку площею – 0,3900 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920386300:03:001:0011, розташовану в межах с. Горяйстівка, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Антонюк Людмилі Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Семигук Євгенії Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Семигук Євгенії Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 1,1000 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Семигук Євгенії Іванівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населених пунктів на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0848. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Семигук Євгенії Іванівні 
земельну ділянку площею – 1,1000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0848, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Семигук Євгенії Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Вельбой Вікторії Костянтинівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Вельбой Вікторії Костянтинівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 0,7273 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Вельбой Вікторії Костянтинівні у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) із земель запасу 
комунальної власності за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, 
кадастровий номер земельної ділянки 5920355500:01:003:0304. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Вельбой Вікторії 
Костянтинівні земельну ділянку площею – 0,7273 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:003:0304, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Вельбой Вікторії Костянтинівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



                                                                                

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Ланчак Анні Сергіївні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Ланчак Анни Сергіївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, Охтирського району Сумської області, площею 2,0000 га, селищна 
рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Ланчак Анні Сергіївні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 
рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:003:0331. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Ланчак Анні Сергіївні 
земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:003:0331, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Ланчак Анні Сергіївні право власності на земельну ділянку 
оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 



                                                                                

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Скрипнік Ользі Іванівні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Скрипнік Ольги Іванівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах смт Чупахівка, 
Охтирського району Сумської області, площею 1,2000 га, селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Скрипнік Ользі Іванівні для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою:смт Чупахівка, 
Чупахівська селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий 
номер земельної ділянки 5920355500:02:001:3101. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Скрипнік Ользі Іванівні 
земельну ділянку площею – 1,2000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:02:001:3101, розташовану в межах смт Чупахівка, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Скрипнік Ользі Іванівні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

                                                                  
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Демиденку Валерію Анатолійовичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Демиденка Валерія Анатолійовича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 
району Сумської області, площею 1,2073 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Демиденку Валерію Анатолійовичу для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська 
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:001:0735. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Демиденку Валерію 
Анатолійовичу земельну ділянку площею – 1,2073 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920382000:01:001:0735, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Демиденку Валерію Анатолійовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Шкоденко Людмилі Вікторівні для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Шкоденко Людмили Вікторівни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої в межах смт Чупахівка, 
Охтирського району Сумської області, площею 1,2381 га, селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Шкоденко Людмилі Вікторівні у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382800:01:001:1685. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Шкоденко Людмилі 
Вікторівні земельну ділянку площею – 1,2381 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – сіножаті), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382800:01:001:1685, розташовану в межах смт Чупахівка, на території  
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянці Шкоденко Людмилі Вікторівні право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
                                                                  
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Теребію Сергію Миколайовичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Теребія Сергія Миколайовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 1,7794 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Теребію Сергію Миколайовичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920382000:01:005:0047. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Теребію Сергію 
Миколайовичу земельну ділянку площею – 1,7794 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920382000:01:005:0047, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Теребію Сергію Миколайовичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Іванову Сергію Олександровичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Іванова Сергія Олександровича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Іванову Сергію Олександровичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0859. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Іванову Сергію 
Олександровичу земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля, сіножаті), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920385400:01:001:0859, розташовану за межами 
населених пунктів, на території  Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 
    3. Громадянину Іванову Сергію Олександровичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Заікіну Віктору Івановичу для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Заікіна Віктора Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 0,6000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Заікіну Віктору Івановичу у власність за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
розташованої за межами населеного пункту на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:01:001:0860. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Віктору Івановичу 
земельну ділянку площею – 0,6000 га,  для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в тому числі 
угіддя – рілля ), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0860, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Заікіну Віктору Івановичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Заікіну Михайлу Івановичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Заікіна Михайла Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 0,4600 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Заікіну Михайлу Івановичу для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: Чупахівська селищна 
ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920385400:01:001:0854. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Заікіну Михайлу 
Івановичу земельну ділянку площею – 0,4600 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля ), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:01:001:0854, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Заікіну Михайлу Івановичу право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянину Барздову Сергію Володимировичу для 
ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Барздова Сергія Володимировича, зареєстрованого за адресою: 
(конфіденційна інформація) про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами 
населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського 
району Сумської області, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Барздову Сергію Володимировичу у власність для ведення особистого 
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:002:0014. 
    2. Передати у приватну власність громадянину Барздову Сергію 
Володимировичу земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення ( в тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної 
ділянки  5920355500:01:002:0014, розташовану за межами населених пунктів, 
на території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
    3. Громадянину Барздову Сергію Володимировичу право власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні для ведення 
особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Барздової Тетяни Яківни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація), про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташованої за межами населених 
пунктів, на території Чупахівської селищної ради, Охтирського району 
Сумської області, площею 2,0000 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Барздовій Тетяні Яківні у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за рахунок земель запасу 
сільськогосподарського призначення на території Чупахівської селищної 
ради, Охтирського району, Сумської області, кадастровий номер земельної 
ділянки 5920355500:01:002:0020. 
    2. Передати у приватну власність громадянці Барздовій Тетяні Яківні у 
власність земельну ділянку площею – 2,0000 га,  для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення ( в 
тому числі угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:01:002:0020, розташовану за межами населених пунктів, на 
території  Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
    3. Громадянину Барздовій Тетяні Яківні право власності на земельну 
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд ( присадибна ділянка) 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Шимка Володимира Григоровича, спадкоємця Шимка Григорія Ілліча, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для  будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( 
присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 02.01) розташовану за адресою: с. 
Всадки, вул. Лісова, 26,  на території Чупахівської селищної ради, площею 
0,1525 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шимку 
Володимиру Григоровичу у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) 
(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: с. Всадки, вул. Лісова, 26, Охтирського 
району Сумської області, кадастровий номер земельної ділянки 
5920382000:04:001:0040. 
    2.   Виділити гр. Шимку Володимиру Григоровичу, спадкоємцю Шимка 
Григорія Ілліча, в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,1524 
га, для для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)  (угіддя – землі громадської та 
житлової забудови), кадастровий номер земельної ділянки  
5920382000:04:001:0044, власнику   земельної ділянки  відповідно до 
технічної документації. 
  3. Громадянину Шимку Володимиру Григоровичу спадкоємцю Шимка 
Григорія Ілліча, здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



                                                                                    
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність громадянину Шимку Володимиру Григоровичу 
для ведення особистого селянського господарства 
 
       Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Шимка Володимира Григоровича, спадкоємця Шимка Григорія Ілліча, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) розташовану 
за адресою: ( конфіденційна інформація),  на території Чупахівської селищної 
ради, площею 0,4514 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шимку 
Володимиру Григоровичу у власність для ведення особистого селянського 
господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна 
інформація), кадастровий номер земельної ділянки 5920382000:04:001:0044. 
    2.   Виділити гр. Шимку Володимиру Григоровичу, спадкоємцю Шимка 
Григорія Ілліча, в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,4514 
га, для ведення особистого селянського господарства (угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920382000:04:001:0044, власнику   
земельної ділянки  відповідно до технічної документації. 
  3. Громадянину Шимку Володимиру Григоровичу спадкоємцю Шимка 
Григорія Ілліча, здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності на 
земельну ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Семергей Ларисі Миколаївні у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Семергей Лариси Миколаївни, спадкоємиці Проценка Миколи Івановича, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) розташованої за адресою: ( 
конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 
площею 0,2500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 

 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семергей 
Ларисі Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:04:001:0020. 
    2.  Виділити гр. Семергей Ларисі Миколаївні, спадкоємиці Проценка 
Миколи Івановича, в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 
0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд) (категорія земель – землі житлової 
та громадської забудови), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:04:001:0020, власнику   земельної ділянки  відповідно до 
технічної документації. 
   3. Громадянці Семергей Лариси Миколаївни, спадкоємиці Проценка 
Миколи Івановича здійснити відповідні дії щодо державної реєстрації права 
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

 
Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



                                                                                  
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Леві Світлані Миколаївні у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки Леви 
Світлани Миколаївни, спадкоємиці Поддячого Миколи Васильовича, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) розташованої за адресою( 
конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 
площею 0,2500 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Леві 
Світлані Миколаївні у власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)(код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація) кадастровий номер 
земельної ділянки 5920355500:04:001:0162. 
    2.    Виділити громадянці Леві Світлані Миколаївни, спадкоємиці 
Поддячого Миколи Васильовича, в натурі (на місцевості) земельну ділянку 
площею – 0,2500 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна  ділянка) (угіддя – землі 
житлової та громадської забудови), кадастровий номер земельної ділянки  
5920355500:04:001:0162, власнику   земельної ділянки  відповідно до 
технічної документації. 
 3. Громадянці Леві Світлані Миколаївні, спадкоємиці Поддячого Миколи 
Васильовича, здійснити відповідні дії щодо реєстрації права власності на 
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Сєдих Григорію Васильовичу для ведення особистого 
підсобного господарства 
 
    Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 
126,186, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Сєдих Григорія Васильовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) , про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
наданої для ведення особистого підсобного господарства (код згідно КВЦПЗ 
01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація), на території Чупахівської 
селищної ради, площею 0,2014 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сєдих 
Григорію Васильовичу для ведення особистого підсобного господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація), Чупахівська 
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:04:001:0018. 
    2. Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,2014 га, 
для ведення особистого підсобного господарства (угіддя – рілля), 
кадастровий номер земельної ділянки  5920385400:04:001:0018, власнику   
земельної ділянки  відповідно до технічної документації. 
  3. Громадянину Сєдих Григорію Васильовичу здійснити відповідні дії 
щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 
 
 
             Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Сєдих Григорію Васильовичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
  
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 
та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Сєдих Григорія 
Васильовича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( 
конфіденційна інформація), на території Чупахівської селищної ради, 
площею 0,1323 га, селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сєдих 
Григорію Васильовичу для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно 
КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), Чупахівська 
селищна рада, Охтирський район, Сумська область, кадастровий номер 
земельної ділянки 5920385400:04:001:0021. 
    2.   Виділити в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею – 0,1323 
га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) (угіддя – землі житлової та 
громадської забудови), кадастровий номер земельної ділянки  
5920385400:04:001:0021, власнику   земельної ділянки  відповідно до 
технічної документації. 
  3. Громадянину Сєдих Григорію Васильовичу здійснити відповідні дії 
щодо реєстрації права власності на земельну ділянку відповідно до Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень». 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



                                                                                     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Романенку Віктору Григоровичу для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
  
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 
та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина Романенка 
Олександра Миколайовича, спадкоємця Романенка Віктора Григоровича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація), про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)(код згідно КВЦПЗ 02.01) за адресою: ( конфіденційна 
інформація) на території Чупахівської селищної ради, площею 0,0600 га, 
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Романенку 
Віктору Григоровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код згідно КВЦПЗ 
02.01) за адресою: ( конфіденційна інформація), Охтирський район, Сумська 
область, кадастровий номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0284. 
    2.   Виділити громадянину Романенку Олександру Миколайовичу, 
спадкоємцю Романенка Віктора Григоровича, в натурі (на місцевості) 
земельну ділянку площею – 0,0600 га, для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(угіддя – землі житлової та громадської забудови), кадастровий номер 
земельної ділянки  5920386300:02:003:0284, власнику   земельної ділянки  
відповідно до технічної документації. 
  3. Громадянину Романенку Олександру Миколайовичу, спадкоємцю 
Романенка Віктора Григоровича, здійснити відповідні дії щодо реєстрації 
права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 



 

                                                                                   
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) Романенку Віктору Григоровичу для ведення особистого 
селянського господарства 
 
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26, статті 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 118, 121, 125, 126,186, 
Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань будівництва, 
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва 
та земельних відносин, розглянувши заяву  громадянина Романенка 
Олександра Миколайовича, спадкоємця Романенка Віктора Григоровича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) наданої для ведення 
особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( 
конфіденційна інформація) на території Чупахівської селищної ради, площею 
0,5400 га,селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 
    1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення  
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Романенку 
Віктору Григоровичу для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: ( конфіденційна інформація) кадастровий 
номер земельної ділянки 5920386300:02:003:0277. 
    2. Виділити громадянину Романенку Олександру Миколайовичу, 
спадкоємцю Романенка Віктора Григоровича, в натурі (на місцевості) 
земельну ділянку площею – 0,5400 га, для ведення особистого селянського 
господарства (угіддя – рілля), кадастровий номер земельної ділянки  
592038630:02:003:0277, власнику   земельної ділянки  відповідно до технічної 
документації. 
  3. Громадянину Романенку Олександру Миколайовичу, спадкоємцю 
Романенка Віктора Григоровича, здійснити відповідні дії щодо реєстрації 
права власності на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ПСП АФ «Піонер» для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення розташованої за адресою:                               
смт Чупахівка, вул. Слобожанська, б.45 
 
            Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», та 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши 
заяву ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, зареєстрованої за 
адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської 
області, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення, площею 0,3945 га, розташовану за 
адресою: вул.Слобожанська, б.45, смт Чупахівка, Охтирського району, 
Сумської області, на території Чупахівської селищної ради, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
         
      1.  Надати дозвіл ПСП АФ « Піонер», Код ЄДРПОУ 30439563, 
зареєстрованій за адресою: вул. Зарічна,17, смт Чупахівка Охтирського 
району, Сумської області, на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для  іншого сільськогосподарського призначення, 
(код згідно КВЦПЗ 01.13) площею 0,3945 га, із земель запасу (категорія 
земель: землі сільськогосподарського призначення, в тому числі угіддя – 
землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і 
дворами) кадастровий номер 5920355500:01:001:5515 розташовану за 
адресою: вул. Слобожанська, б.45, смт Чупахівка на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
      
     2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Гнатюку Олександру Михайловичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Гнатюка Олександра Михайловича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,5000 га за межами с. Олешня, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Гнатюку Олександру 
Михайловичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення розташовану за межами с. Олешня на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Гнатюк Тетяні Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Гнатюк Тетяни Олександрівни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
площею 0,3600 га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Гнатюк Тетяні Олександрівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3600 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 
           Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Лапіну Віталію Васильовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Лапіна Віталія Васильовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,3500 га за межами с. Олешня, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Лапіну Віталію Васильовичу для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Гоменюк Тетяні Вікторівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Гоменюк Тетяни Вікторівни, зареєстрованої 
за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,3500 
га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Гоменюк Тетяні Вікторівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 
           Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Лук’яновій Тетяні Іванівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Лук’янової Тетяни Іванівни, зареєстрованої за 
адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,3500 
га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Лук’яновій Тетяні Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Поляковій Юлії Олександрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Полякової Юлії Олександрівни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
площею 0,3500 га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Поляковій Юлії Олександрівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Гоменюку Віталію Володимировичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Гоменюка Віталія Володимировича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,5200 га за межами с. Олешня, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Гоменюку Віталію 
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,5200 га, із земель 
сільськогосподарського призначення розташовану за межами с. Олешня на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                              
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Єрмолі Людмилі Іванівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Єрмоли Людмили Іванівни, зареєстрованої за 
адресою ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 
га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Єрмолі Людмилі Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,1500 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Романенко Наталії Вікторівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Романенко Наталії Вікторівни, зареєстрованої 
за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,5000 
га за межами с. Олешня, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Романенко Наталії Вікторівни для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,5000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами с. Олешня на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Диченко Олені Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Диченко Олени Василівни, зареєстрованої за 
адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 
га в межах населеного пункту, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Диченко Олені Василівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 1,0000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану в межах с. Новопостроєне на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
           Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 



                                                                                                                                                                                                                                

     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Дроботу  Олександру 
Володимировичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Дробота  Олександра Володимировича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,3000 га в межах смт Чупахівка, Охтирського району 
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Дроботу  Олександру 
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,3000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення розташовану в межах смт Чупахівка на 
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 

 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Горобцю Сергію Миколайовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Горобця Сергія Миколайовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 1,1000 га за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Горобцю Сергію Миколайовичу 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 1,1000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
           Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Міняйлу Віктору Сергійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Міняйла Віктора Сергійовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Міняйлу Віктору Сергійовичу для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Міняйло Станіславі Іванівні  на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Міняйло Станіслави Іванівни, зареєстрованої 
за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 1,0000 
га за межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради, 
Охтирського району Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Міняйло Станіславі Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 1,0000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Почепцову Андрію Анатолійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Почепцова Андрія Анатолійовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
площею 1,7132 га, розташовану за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Почепцову Андрію 
Анатолійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) площею 1,7132 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0334 
із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 
розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Похваленному Дмитру Михайловичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Похваленного Дмитра Михайловича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
площею 1,7132 га, розташовану за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Похваленному Дмитру 
Михайловичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) площею 1,7133 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0338 
із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 
розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Харченку Андрію Володимировичу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Харченка Андрія Володимировича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,1900 га за межами с. Горяйстівка, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Харченку Андрію 
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства (код 
згідно КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,1900 га, із земель 
сільськогосподарського призначення розташовану за межами с. Горяйстівка 
на території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 
області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Байдаленко Наталії Іванівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянці Байдаленко Наталії Іванівні, зареєстрованої за 
адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2000 
га в межах смт Чупахівка, Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Байдаленко Наталії Іванівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,2000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану в межах смт Чупахівка, Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці  Міславській Ніні Костянтинівні  на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Міславської Ніни Костянтинівни, 
зареєстрованої за адресою( конфіденційна інформація), про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 1,7132 
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Міславській Ніні Костянтинівні 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,7132 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0335 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці  Швецовій Нінель Володимирівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Швецової Нінель Володимирівни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 1,7132 
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Швецової Нінель Володимирівни 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,7132 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0333 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Мартишко Валентині Дмитрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Мартишко Валентини Дмитрівни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
площею 0,3300 га за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Мартишко Валентині Дмитрівні 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,3300 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці  Похваленній Олені Дмитрівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Похваленної Олени Дмитрівни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 1,7132 
га, розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Похваленній Олені Дмитрівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,7132 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0337 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці  Бутко Наталії Володимирівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Бутко Наталії Володимирівни, зареєстрованої 
за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського господарства, площею 1,7132 га, 
розташовану за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради, Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Бутко Наталії Володимирівні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
площею 1,7132 га, кадастровий номер 5920355500:01:003:0336 із земель 
комунальної власності сільськогосподарського призначення розташовану за 
межами населених пунктів, на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Бублику Владиславу Сергійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Бублика Владислава Сергійовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,5000 га за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Бублику Владиславу Сергійовичу 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,5000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Соболю Миколі Миколайовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Соболя Миколи Миколайовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,6000 га за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Соболю Миколі Миколайовичу 
для ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 0,6000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянину Протопопову Сергію Андрійовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянина Протопопова Сергія Андрійовича, 
зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна інформація) про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства, 
орієнтовною площею 0,6000 га за межами населених пунктів, на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна 
рада ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянину Протопопову Сергію 
Андрійовичу для ведення особистого селянського господарства (код згідно 
КВЦПЗ 01.03) орієнтовною площею 0,8000 га, із земель 
сільськогосподарського призначення розташовану за межами населених 
пунктів на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу громадянці Жорновій Маргариті Юріївні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства  
 

Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118  125 
Земельного кодексу України, статті 50 Закону України «Про землеустрій», 
рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово - комунального 
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, 
розглянувши заяву громадянки Жорнової Маргарити Юріївни, 
зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 
площею 2,0000 га за межами населених пунктів, на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 
    1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність громадянці Жорновій Маргариті Юріївні для 
ведення особистого селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) 
орієнтовною площею 2,0000 га, із земель сільськогосподарського 
призначення розташовану за межами населених пунктів на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області. 
 
    2.  Розроблений проект подати на затвердження сесії селищної ради. 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії двадцять першого 
скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 року « Про 
передачу земельних ділянок у приватну власність»  
 
   Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення другого 
пленарного засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого 
скликання від 11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради», 
рішення третьої позачергової сесії Чупахівської селищної ради восьмого 
скликання від 23.11.2020 « Про внесення змін до рішення другого пленарного 
засідання першої сесії Чупахівської селищної ради восьмого скликання від 
11.11.2020 «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради», розглянувши 
заяву громадянки Титаренко Любов Вікторівни, зареєстрованої за адресою: 
(конфіденційна інформація), про внесення змін до рішення чотирнадцятої 
сесії двадцять першого скликання Олешнянської сільської ради від 
04.11.1993 року « Про передачу земельних ділянок у приватну власність» , 
селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення чотирнадцятої сесії двадцять першого 
скликання Олешнянської сільської ради від 04.11.1993 року « Про передачу 
земельних ділянок у приватну власність», а саме: 

1) в додату до пункту 1 даного рішення за № 507. Титаренко Любовь 
Іванівна замінити на № 507 Титаренко Любов Вікторівна.  

2. Решту рішення залишити без змін. 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

         П’ятнадцята сесія  
   ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на земельну ділянку (пай) громадянці Купрейчик Ірині 
Валеріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(01.01) на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області 
 
 Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 
порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 
земельних часток (паїв)», розглянувши заяву громадянина Абрамовича 
Олексія Володимировича, який діє в інтересах Купрейчик Ірини Валеріївни 
згідно довіреності №1542 від 19 листопада 2021року,  про надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:   
           1. Надати дозвіл громадянці Купрейчик Ірині Валеріївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну ділянку (пай) 
(сертифікат на право на земельну частку (пай) серія СМ № 023178 виданого 
27.03.1996р.) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва із 
земель колишнього сільськогосподарського акціонерного товариства 
закритого типу «Олешнянське» на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області. 
           2. Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 
ділянку (пай) громадянці Купрейчик Ірині Валеріївні розробити відповідно 
до вимог статті 55 Закону України «Про землеустрій». 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                        
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме  скликання 

           П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянина  Шевченка Олександра 
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 
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 6, 
частини 7 статті 118, Земельного кодексу України, рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву 
громадянина Шевченка Олександра Олександровича, зареєстрованого за 
адресою: ( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 
ведення особистого селянського на території Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області  орієнтованою площею 0,8600 га,   
селищна рада  ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянину Шевченку Олександру Олександровичу в 
наданні 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 орієнтованою площею  0,8600 га, в зв’язку з 
тим, що в поданому пакеті документів відсутні графічні матеріали 
земельної  ділянки, тобто мається невідповідність місця розташування 
об’єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно – 
правових актів.  

 
 
   

Секретар  селищної ради                                 Микола МАСЛЮК 
 

 
 



 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
           П’ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянки Голець Ольги  Володимирівни    про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 
 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 30.12.2021 року по справі  № 
480/8830/21 за позовом  Голець О. В.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Голець О. В.  від 18.05.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Голець  Ольги Володимирівни, проживаючої  за адресою: ( 
конфіденційна інформація) про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянці Голець Ользі  Володимирівни, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
 Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 
 



 
 

ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
         П’ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 

 
Про розгляд заяви громадянки Єрьоменко  Юлії Петрівни  про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер5920382000:01:004:5036 у власність для 
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області 
 
Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, частини 
7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 23.12.2021 року по справі  № 
480/9197/21 за позовом Єрьоменко  Ю. П. до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії, в частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 
клопотання  Єрьоменко  Ю. П.  від 24.06.2020 року,рішення постійної комісії 
з питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Єрьоменко  Юлії Петрівни проживаючої  за адресою:                                  
( конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

    1. Відмовити громадянці Єрьоменко  Юлії Петрівни, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 
призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 
селянського господарства, тобто бажане місце розташування земельної 



ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
 

 
 

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
          Чотирнадцята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянина Нестеренка Руслана Вікторовича  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 
 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 22.12.2021 року по справі  № 
480/5576/21 за позовом  Нестеренка Р. В.  до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії,в 
частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Нестеренка Р. В.  від 06.07.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянина Нестеренка  Руслана  Вікторовича, проживаючого  за адресою: 
(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити громадянину Нестеренку  Руслану  Вікторовичу, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 09.07.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 



 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА  
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
           П’ятнадцята сесія 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я   
08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянки Федоркіної  Катерини Віталіївни   про 
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у 
власність для ведення особистого селянського господарства на території 
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 
 

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 
118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 28.12.2021 року по справі  № 
480/9204/21 за позовом  Федоркіної  К. В.  до Чупахівської селищної ради  
про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити 
дії,в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно розглянути 
клопотання  Федоркіної К. В.  від 18.05.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Федоркіної  Катерини  Віталіївни, проживаючої  за адресою: 
(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити громадянці Федоркіній Катерині  Віталіївні, в наданні 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5503 у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що  
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали припинила своє 
існування, як об’єкт  нерухомого майна після поділу,  поділ  Чупахівською 
селищною радою проведено рішенням сесії від 17.06.2020 року та надано у 
приватну власність іншим громадянам,  тобто бажане місце розташування 
земельної ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 

 
 



 
ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
Про розгляд заяви громадянки Цілуйко Віти Романівни  про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки кадастровий номер5920382000:01:003:5084 у власність для 
ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 
селищної ради Охтирського району Сумської області 
 
Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34, частини 
7 статті 118  Земельного кодексу України, на виконання рішення  Сумського  
окружного  адміністративного  суду   від 30.12.2021 року по справі  № 
480/8831/21 за позовом Цілуйко В. Р. до Чупахівської селищної ради  про 
визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання   вчинити дії, в 
частині  зобов’язання Чупахівську селищну раду  повторно розглянути 
клопотання  Цілуйко В. Р.  від 16.06.2020 року,рішення постійної комісії з 
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, 
зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши клопотання  
громадянки  Цілуйко Віти  Романівни проживаючої  за адресою: 
(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 
особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

    1. Відмовити громадянці Цілуйко Віті  Романівні, в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
кадастровий номер 5920382000:01:003:5084у власність для ведення 
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, 
розташованої на території  Чупахівської селищної ради  в зв’язку з тим, що 
вказана земельна ділянка, на яку надані  графічні матеріали має цільове 
призначення 18.00 - Землі загального користування (землі будь-якої 
категорії, які використовуються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, 
громадські пасовища, сіножаті, набережні, пляжі, парки, зелені зони, 
сквери, бульвари, водні об'єкти загального користування, а також інші 
землі, якщо рішенням відповідного органу державної влади чи місцевого 
самоврядування їх віднесено до земель загального користування) та 
виділені  і затверджені для створення громадських пасовищ, які не 
передаються у приватну власність, як землі для ведення особистого 
селянського господарства, тобто бажане місце розташування земельної 
ділянки не відповідає місцю розташування об`єкта вимогам законів 
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК 



 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
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 
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 
7 ст. 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянки 
Совало Інни Миколаївни, зареєстрованої за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянці Совало Інні Миколаївні,  в наданні 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 
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що  рішенням  
дванадцятої сесії  восьмого   скликання  на вказану  земельну ділянку  
надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  та на даний  час   подано проект землеустрою на 
затвердження сесії, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 
відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
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 
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 
7 ст. 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Демиденка Івана Миколайовича, зареєстрованого за адресою: (конфіденційна 
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянину Демиденку Івану Миколайовичу,  в наданні 
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 орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що  рішенням  
дванадцятої сесії  восьмого   скликання  на вказану  земельну ділянку  
надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства  та на даний  час   подано проект землеустрою на 
затвердження сесії, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 
відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянина  Гуйви Ігоря Івановича 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 
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 
7 ст. 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Гуйви Ігоря Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області  орієнтованою площею 2,0000 га,   селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 

Відмовити громадянину Гуйві Ігорю Івановичу,  в наданні 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 
орієнтованою площею  2,0000 га, в зв’язку з тим, що  місце розташування 
бажаної земельної ділянки знаходиться на раніше розпайованій земельній 
ділянці бувшого ЗСАПТ « Олешнянське» та передане для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва іншим громадянам, тобто 
бажане місце розташування земельної ділянки не відповідає місцю 
розташування об’єкта вимогам законів України та прийнятих відповідно до 
них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКАСЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

         П’ятнадцята сесія 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 

08.02.2022                                                                                          смт  Чупахівка 
 
Про розгляд заяви громадянина  Розінько Миколи Івановича 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 
 
       Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26,частини, 
статтями 33,  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 
7 ст. 118 Земельного кодексу України, рішення постійної комісії з питань 
будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, 
підприємництва та земельних відносин, розглянувши заяву громадянина 
Розінько Миколи Івановича, зареєстрованого за адресою: ( конфіденційна 
інформація) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області  орієнтованою площею 0,8000 га,   селищна рада  
ВИРІШИЛА: 
 

1.Відмовити громадянину Розінько Миколі Івановичу,  в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для ведення особистого селянського господарства в межах села 
П’яткине на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 
Сумської області орієнтованою площею  0,8000 га, в зв’язку з тим, що  
рішенням 7 сесії 23 скликання Грінченківської сільської ради від 
07.09.1999 року земельна ділянка передана у приватну власність іншим 
громадянам, тобто бажане місце розташування земельної ділянки не 
відповідає місцю розташування об’єкта вимогам законів України та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 


