
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

ПРОТОКОЛ
Вісімнадцята позачергова сесія селищної ради

                                                                           від 31.08.2022 року
                                                                           на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

 Вісімнадцята позачергова сесія

31.08.2022                                                                                         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 вісімнадцятої позачергової   сесії.

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

2.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.

3.Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання Чупахівської селищної
від   20.12.2021 «Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 рік»

4. Про надання дозволу Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області  на
списання основних засобів та переобладнання демонтованої споруди

 ДОПОВІДАЄ:Валентина Полуйко – начальник відділу освіти, культури,
туризму,   молоді та спорту.

5.Про призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають
послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2022 році

ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення

6.Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та
об’єктів соціальної сфери до опалювального періоду 2022-2023 років

ДОПОВІДАЮТЬ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово  -
комунального господарства та благоустрою

Сергій Мартишко – директор КП «Добробут»



7.Про розгляд заяви громадянки  Груздо Світлани Іванівни 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

8.Про розгляд заяви громадянки Кальченко Надії Іванівни 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

9.Про розгляд заяви громадянина Лєнкова Віктора 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

10.Про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи Володимировича    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

11.Про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни 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

12.Про розгляд заяви громадянки  Селегень Тетяни Борисівни 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

13.Про розгляд заяви громадянина  Селюжицького Олександра Васильовича
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



14.Про розгляд заяви громадянки  Тарасенко Ганни Сергіївни 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 громадянина Норова Сергія Васильовича 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 громадянина Петруші Євгенію Віталійовичу 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

Доповідає: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та
екології .

17.Про затвердження протоколу про результати електронного Аукціону
№ LLE001-UA-20220818-69568 та укладення договору оренди нерухомого
майна комунальної власності

Доповідає: Любов Арєхова – в.о. головного бухгалтера

Різні:

18. Про скасування дії рішення сімнадцятої позачергової сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.

19. Про розгляд заяви громадянина Кальченко Максима Олеговича 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

Доповідає: Оксана Альохіна - начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та
екології .



Депутати одноголосно прийняли порядок денний вісімнадцятої позачергової
сесії.

1.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

2.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

3.СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання
Чупахівської селищної  від   20.12.2021 «Про встановлення вартості харчування
здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

4. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту про надання дозволу Чупахівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області  на списання основних засобів та переобладнання демонтованої
споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

5. СЛУХАЛИ:Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту
населення про призначення і виплату компенсації фізичним особам, які
надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2022 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк – начальника відділу житлово -
комунального господарства та благоустрою, Сергія Мартишка – директора
КП «Добробут» про стан підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери до опалювального періоду 2022-
2023 років
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



7. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Груздо Світлани Іванівни 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

8. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки Кальченко Надії Іванівни 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

9. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина Лєнкова Віктора 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

10. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи Володимировича    про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692 у власність для ведення
особистого селянського господарства на території Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

11. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни 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

12. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Селегень Тетяни Борисівни 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

13. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Селюжицького Олександра Васильовича    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

14. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Тарасенко Ганни Сергіївни 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
про розгляд заяви громадянина Норова Сергія Васильовича 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
про розгляд заяви громадянина Петруші Євгенію Віталійовичу 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

17.СЛУХАЛИ: в.о. головного бухгалтера Чупахівської селищної ради Любов
Арєхову про затвердження протоколу про результати електронного
Аукціону № LLE001-UA-20220818-69568 та укладення договору оренди
нерухомого майна комунальної власності
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

Різні:
18. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу
Чупахівської селищної ради про скасування дії рішення сімнадцятої
позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

19. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну - начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина Кальченко Максима Олеговича 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

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК


