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ПРОТОКОЛ 

Восьме скликання 

 Шістнадцята позачергова сесія 

 

23.02.2022                                                                                         смт  Чупахівка 

 Обрано депутатів -22 

Присутні на сесії – 20  депутатів ( список присутніх депутатів додається) 

Селищний голова Олександр Кужель відсутній. 

Розпочинає сесію секретар селищної ради Микола Маслюк, який ознайомив 

присутніх з порядком денним шістнадцятої позачергової   сесії. 

 

1.Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку 

Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні показники на 2023-2024 

роки 

 

2.Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях 
 

3.Про затвердження обсягу вільного залишку коштів бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади на 01.01.2022 року  

 

4.Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний 

період 

 

5.Про прийняття субвенції з обласного бюджету субвенції з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та субвенції з місцевого 

бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

 

6.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» 

 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

 

7.Про внесення змін до рішення 11 сесії 8 скликання Чупахівської  селищної 

ради від 28.09.2021 «Про перейменування відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради» 

 

ДОПОВІДАЄ: Наталія Чуб – головний бухгалтер. 

 

8.Про затвердження актів оприбуткування дров  



 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою. 

 

9. Про внесення змін та затвердження структури і штатної чисельності 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико – 

санітарної допомоги » Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Галина Ашурова – головний лікар комунального некомерційного 

підприємства « Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської 

селищної  ради Охтирського району Сумської області 

 

10. Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання худоби 

11. Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання худоби 

12. Про надання земельної ділянки під громадськими сіножатями та 

громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та випасання худоби 

13. Про розгляд заяви громадянина  Груздо Дениса  Ігоровича  надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

14. Про розгляд заяви громадянина  Матвєєва  Ростіслава  Олександровича про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

15. Про розгляд заяви громадянки Норової  Оксани Юріївни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5082  у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

16. Про розгляд заяви громадянки Помазан Раїси Тимофіївни  про надання 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність для ведення особистого 

селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

17. Про розгляд заяви громадянки Реви  Тамари Іванівни про надання дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у власність для ведення особистого 



селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

18. Про розгляд заяви громадянина  Хайло  Сергія Олександровича и   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 

 

19. Про розгляд заяви громадянина Черкашина Івана  Миколайовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

  

20. Про розгляд заяви громадянина Черкашина Олександра  Миколайовича  про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у власність для ведення 

особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області 

 

21. Про надання дозволу громадянці  Назаренко  Ганні Петрівні   на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  

 

Доповідає: Оксана Альохіна - начальник відділу економічного  

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

 

22. РІЗНІ: 

Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради до Верховної ради 

України щодо невідкладного ухвалення законопроектів №№ 6394, 6395, 6396, 

6397, які передбачають запровадження економічного паспорта українця. 

 

Доповідає: Людмила ВОРОБЙОВА – голова фракції політичної партії «Слуга 

народу» Чупахівської селищної ради.  

 

Депутати одноголосно прийняли порядок денний шістнадцятої позачергової 

сесії. 

 

1.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік та прогнозні 

показники на 2023-2024 роки 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 



 

 

2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про внесення змін до селищних цільових 

програм по галузях 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

3.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про затвердження обсягу вільного залишку 

коштів бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 

01.01.2022 року  

 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради про затвердження рішень виконавчого комітету, 

прийнятих в міжсесійний період 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради про прийняття субвенції з обласного бюджету субвенції з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету та 

субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився 

на початок бюджетного періоду 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 
6.СЛУХАЛИ:Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради 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» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

7. СЛУХАЛИ:Наталію Чуб – головного бухгалтера  Чупахівської селищної 

ради про внесення змін до рішення 11 сесії 8 скликання Чупахівської  селищної 

ради від 28.09.2021 «Про перейменування відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради» 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 



 8. СЛУХАЛИ:Світлану Хижняк – начальника житлово – комунального 

господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради про затвердження 

актів оприбуткування дров  

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

9.СЛУХАЛИ:Галину Ашурову – головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико – санітарної 

допомоги » Чупахівської селищної ради про внесення змін та затвердження 

структури і штатної чисельності комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги » Чупахівської селищної 

ради 

10. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання земельної ділянки під громадськими 

сіножатями та громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та 

випасання худоби 

Депутат селищної ради Анатолій Ромась публічно повідомив  про конфлікт 

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

рішення і голосуванні 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

ГОЛОСУВАЛИ: 

ЗА- 19 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЯ – 0 

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 

 

11. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання земельної ділянки під 

громадськими сіножатями та громадськими пасовищами в оренду для 

сінокосіння та випасання худоби 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

 

12. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання земельної ділянки під громадськими 

сіножатями та громадськими пасовищами в оренду для сінокосіння та 

випасання худоби 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

13. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради Про розгляд заяви громадянина  Груздо Дениса  



Ігоровича  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:004:5036  у власність для 

ведення особистого селянського господарства на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

14. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Матвєєва  

Ростіслава  Олександровича про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 

5920382000:01:004:5036  у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

15. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Норової  Оксани 

Юріївни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5082  у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

16. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Помазан Раїси 

Тимофіївни  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

17. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянки Реви  Тамари 

Іванівни про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920355500:01:001:5518 у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

 

 



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

18. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина  Хайло  Сергія 

Олександровича   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 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                

 ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно 

 

19. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина Черкашина Івана  

Миколайовича  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  у 

власність для ведення особистого селянського господарства на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

20. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про розгляд заяви громадянина Черкашина 

Олександра  Миколайовича  про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки кадастровий номер 

5920382000:01:003:5084  у власність для ведення особистого селянського 

господарства на території Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

21. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного    

розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

Чупахівської селищної ради про надання дозволу громадянці  Назаренко  Ганні 

Петрівні   на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства 

ВИСТУПИЛИ:  

- Секретар селищної ради Микола Маслюк , який ознайомив присутніх 

депутатів з рішенням Сумського окружного адміністративного суду від 

16.08.2021 № 480/4611/21 та постановою Другого апеляційного 

адміністративного суду від 09.02.2022 по вказаній справі, якими зобов’язано 

Чупахівську селищну раду (42722, Сумська область, Охтирський район, смт 

Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53,код ЄДРПОУ 04390202) надати  



Назаренко Ганні Петрівні дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки у власність  орієнтовною площею 2 га для 

ведення особистого селянського господарства за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення, розташованої на території 

Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області.  

 

- Депутат  селищної ради Анатолій Ромась зазначив, що він як  депутат  

Чупахівської селищної ради   проти надання  дозволу  Назаренко Г. П.   на  

розроблення    проекту землеустрою щодо відведення   земельної  ділянки у 

власність орієнтовною площею  2,00 га  на  земельній ділянці, яка перебуває    

в загальному   користуванні  та має цільове призначення для створення  

громадських пасовищ, тобто є загальнодоступною  для всіх громадян, які 

проживають   поблизу,  на мою  думку,вказана  земельна ділянка не може 

передаватися у приватну власність. Надання дозволу Назаренко Г. П.  на 

розроблення землевпорядної документації відведення у власність земельних 

ділянок загального користування порушить права громадян, які проживають   

на території  громади,   щодо  використання земельної ділянки, так як 

вказана  земельна ділянка виділена для об`єктивної необхідності - загального 

випасання худоби. 

Отже, при  здійсненні   голосування, я вважаю  депутатам  необхідно  

врахувати  те, що задоволення суспільної потреби  жителів громади      при 

вирішенні    вказаного    питання про безоплатну передачу земельної 

ділянки,  яка перебуває  в загальному користуванні та має  цільове 

призначення   для створення  громадських  пасовищ   з комунальної 

власності у приватну, має пріоритетне значення. 

Вважаю, що   ми як  депутати  Чупахівської  селищної ради, при 

здійсненні  голосування   по даному  питанню,    в першу чергу   повинні 

врахувати   інтереси  жителів громади та проголосувати  проти   вказаного  

проекту  рішення про надання   дозволу Назаренко  Г. П.   на   розробку 

проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної ділянки у власність  

орієнтовною  площею  2, 00 га, так як  саме  ми, як  депутати   Чупахівської 

селищної ради     діємо  від імені  громадян, які проживають  на території 

громади,  і вказане рішення сесії   може   позбавити   права  громадян   на 

користування  земельною  ділянкою для випасання  худоби, а тому прошу  

депутатів   проголосувати   проти   вказаного  проекту  рішення. 

 

-Секретар селищної ради Микола Маслюк наголосив на тому, що рішення 

суду є обов’язковим до виконання на всій території України, а тому 

необхідно проголосувати за вказаний проект рішення.  

- Депутат селищної ради Микола Заікін наголосив на тому, що  при  

здійсненні  обговорення   питання  щодо  надання  Назаренко  Г. П.  дозволу  

на  розробку  проекту  землеустрою  щодо відведення   земельної ділянки у 

власність    головуючий  намагається  здійснити  тиск на депутатів  з метою  

прийняття   вказаного    рішення, чим порушуються вимоги  Закону  України 

«Про  статус депутатів  місцевих рад».   

 



 

-Депутат  селищної ради Анатолій Ромась  доповнив, що вказана земельна 

ділянка постійно використовується ним особисто та іншими жителями нашої 

громади, а саме села Грінченкове, за її цільовим призначенням, а саме – 

випасання худоби. А тому він просить врахувати в першу чергу  інтереси 

жителів громади,  не сприяти у відчудженні вказаної земельної ділянки у 

приватну власність та залишити її в загальному користуванні та вносить 

пропозицію не підтримувати проект рішення про надання дозволу 

громадянці  Назаренко  Ганні Петрівні   на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства та проголосувати проти. 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню не прийняте.       

 ГОЛОСУВАЛИ:  

За – 0 

Проти – 18 

Утрималися - 2 

 

22. Різні. 

СЛУХАЛИ: Людмилу Воробйову – голову фракції політичної партії  «Слуга 

народу» Чупахівської селищної ради про звернення депутатів Чупахівської 

селищної ради до Верховної ради України щодо невідкладного ухвалення 

законопроектів №№ 6394, 6395, 6396, 6397, які передбачають запровадження 

економічного паспорта українця. 

УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       

 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 

 

 Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 
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