
УКРАЇНА
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л  № 09
засідання виконавчого комітету

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

    від 14.07.2022

                              Рішення  № 60- 75



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Е Р Е Л І К
питань, винесених на розгляд засідання виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради від 14.07.2022 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 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»

60

2 Про передачу в оренду об’єкту комунальної власності
Чупахівської селищної територіальної громади
з проведенням аукціону

61

3 Про створення місцевої комісії з обліку та відпуску
будівельних матеріалів для ліквідації руйнувань будівель
внаслідок повномасштабного вторгнення російської
федерації на територію України

62

4 Про заходи щодо  забезпечення жителів населених пунктів
Чупахівської селищної ради питною водою гарантованої
якості в особливий період

63

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

64

6 Про надання дозволу на вчинення правочину щодо
прийняття в спадщину земельної частки (паю) від імені
малолітніх дітей

65

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

66



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

67

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

68

10 Про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи
Володимировича    про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920385400:01:001:5692у власність для
ведення особистого селянського господарства на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області

69

11 Про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки кадастровий номер
5920382000:01:003:5084у власність для ведення особистого
селянського господарства на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

70

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

71

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

72



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

7 3

15 Про затвердження акту обстеження зелених насаджень 74

16 Про план заходів щодо підготовки та відзначення
Дня Української Державності на території Чупахівської ТГ

75



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 09                                                                                від 14.07.2022

Cекретар селищної ради                                             Микола Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:
 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської
                                                                        селищної ради
Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ
                                                                       ступенів

Яна Севян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ
                                                                         І-ІІІ ступенів – ДНЗ

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик

 Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань»

Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ
                                                                        «Піонер»

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр
                                                                        первинної медико – санітарної
                                                                        допомоги» Чупахівської
                                                                        селищної ради

 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка

Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ
                                                                          І-ІІІ   ступенів

Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ
                          «Піонер»

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка



 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :
1/60. 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.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  60 приймається.

2/61. Про передачу в оренду об’єкту комунальної власності Чупахівської
селищної територіальної громади
з проведенням аукціону
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова – в. о. головного бухгалтера.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  61 приймається.

3/62. Про створення місцевої комісії з обліку та відпуску будівельних
матеріалів для ліквідації руйнувань будівель внаслідок повномасштабного
вторгнення російської федерації на територію України
 ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  62 приймається.

4/63. Про заходи щодо  забезпечення жителів населених пунктів Чупахівської
селищної ради питною водою гарантованої якості в особливий період
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  63 приймається.



5/64.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду на непрофесійній основі  в 2022 році
ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  64 приймається.
6/65. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо прийняття в
спадщину земельної частки (паю) від імені малолітніх дітей
ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька  – начальник служби у справах дітей.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  65 приймається.

7/66. 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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  66 приймається

8/67.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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  67 приймається

9/68 .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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  68 приймається

10/69.Про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи Володимировича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692у 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
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  69 приймається

11/70.Про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084у 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
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  70 приймається

12/71.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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  71 приймається

13/72.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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  72 приймається

14/73.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
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  73 приймається

15/74.Про затвердження акту обстеження зелених насаджень
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  74 приймається



16/75. Про план заходів щодо підготовки та відзначення
Дня Української Державності на території Чупахівської ТГ
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – спеціаліст відділу  освіти, культури, туризму,
молоді та спорту
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  75 приймається

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 60

14.07.2022                                                                                          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»

Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89 Бюджетного кодексу
України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», клопотання Чупахівської селищної ради,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 7 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування
на оплату праці» в сумі 3 000,00 грн. та направити на КЕКВ 2240 «Оплата
послуг (крім комунальних)» в сумі 10 000,00 грн.

2. Рішення «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 » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 61

14.07.2022                                                                                          смт Чупахівка

Про передачу в оренду об’єкту
комунальної власності Чупахівської
селищної територіальної громади
з проведенням аукціону

Відповідно до пункту 31 статті  26, пункту 5 статті 60  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного
та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.06.2020 р №483 (далі – Порядок), Примірного договору оренди
нерухомого або іншого окремо визначеного майна, що належить до
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2020 р №820 (далі – Примірний договір), Постановою Кабінету
Міністрів України від 27.05.2022 р. № 634 «Про особливості оренди
державного та комунального майна у період воєнного стану» (далі –
«Постанова»).з метою приведення у відповідність до законодавства орендних
відносин, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Прийняти рішення про передачу  нерухомого комунального майна  в
оренду з проведенням аукціону,  об’єкт оренди нежитлове приміщення
загальною площею 45,1кв. м, розташований за адресою: вул. Довгого,
24 а, с. Олешня, Охтирський район, Сумськаобласть, що обліковується
на балансі Чупахівської селищної ради.

2. Затвердити звіт з оцінки майна: нежитлового приміщення за адресою:
Сумська область, Охтирський район, с. Олешня,вул. Довгого, 24 а,
виконаний оцінювачем Кучмаєм Мирославом Миколаєвичем. Ринкова
вартість об’єкту оцінки для розрахунку орендної плати станом на
11.02.2022 року становить 58 590,00 грн. (П’ятдесят вісім тисяч п’ятсот
дев’яносто гривень 00 копійок),  (без урахування ПДВ).

3. Затвердити умови, на яких здійснюється оренда об’єкта:
3.1. передача майна в оренду – з проведенням акціону;
3.2. розмір гарантійного внеску – 4962,00 грн;
3.3. розмір реєстраційного внеску – 650,00 грн;
3.4. сума забезпечувального депозиту – 1 місячна орендна плати;



3.5. розмір орендної плати визначається в розрахунку за місяць
оренди та становить 1 відсоток вартості об’єкта оренди;

3.6. строк оренди – 5 років;
3.7. виконання певних видів ремонтних робіт об’єкта оренди – за

окремою згодою орендодавця на підставі рішення Чупахівської
селищної ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 62

14.07.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про створення місцевої комісії
з обліку та відпуску
будівельних матеріалів для
ліквідації руйнувань будівель
внаслідок повномасштабного
вторгнення російської
федерації на територію
України

На виконання пункту 1.2. Протоколу № 9 наради з головами
територіальних громад при заступнику голови Сумської  обласної державної
адміністрації від 07.07.2022 р., відповідно до ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Створити Комісію  з обліку та відпуску будівельних матеріалів для
ліквідації руйнувань будівель внаслідок повномасштабного вторгнення
російської федерації на територію України.

2. Затвердити склад вищезазначеної комісії (Додаток 1).
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



Додаток 1

Склад
Комісії  з обліку та відпуску будівельних матеріалів для ліквідації руйнувань

будівель внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на
територію України.

Голова комісії  - Парнєков Сергій Євгенович, заступник Чупахівського
селищного голови;

Члени комісії.

Ромась Анатолій Петрович, підбирач довідкового матеріалу Чупахівської
селищної ради, депутат Чупахівської селищної ради;

Хижняк Світлана Володимирівна, начальник відділу ЖКГ та благоустрою
Чупахівської селищної ради;

Ковальова Олена Миколаївна, начальник ВОС, депутат Чупахівської
селищної ради;

Мартишко Сергій Михайлович, директор КП «Добробут» Чупахівської
селищної ради.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 63

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про заходи щодо  забезпечення
жителів населених пунктів
Чупахівської селищної ради
питною водою гарантованої
якості в особливий період

На виконання пункту 1. протокольного рішення № 7 від 20.06.2022р.
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, а також керуючись вимогами відповідних нормативних документів
Держави стосовно забезпечення населення доброякісною  питною водою з
метою запобігання поширення хвороб, що пов’язані з водним шляхом
передачі, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити перелік об’єктів децентралізованого водопостачання у
якості резервних джерел в особливих умовах(Додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 64

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про виплату компенсації фізичним особам,
які надають 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 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, виконавчий комітет  селищної ради В И Р І Ш И В :

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. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради
виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу
соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану
Журавель.
4. Дане рішення затвердити на черговій сесії Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                Микола МАСЛЮК



                                                                                                    Додаток 1

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в 2022 році

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК

№
з/п Прізвище, ім’я,

побатькові

Період нарахувань Щомісячна
сума виплат

в 2022р.,
грн.

початок кінець

1 Лихман Тетяна
Вікторівна

01.07.2022 28.06.2023 2393,00

2 Безугла Лариса
Миколаївна

05.07.2022 28.06.2023 2393,00



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 65

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про надання дозволу на вчинення
правочину щодо прийняття в спадщину
земельної частки (паю)
від імені малолітніх дітей

Керуючись статтями 56, 203 Цивільного кодексу України,статтею 177
Сімейного кодексу України,статтями  11, 34, 40, 51, 52, 53, 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», статтею 4 Закону України
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»,
статтями 17 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом  67 Порядку
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24
вересня 2008 року №866, Правилами опіки та піклування, затвердженими
наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Міністерства
освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці
та соціальної політики України №34/166/131/88 від 26 травня 1999 року,
враховуючи заяву батька дітей Федусенка О.О., рішення комісії з питань
захисту прав дитини  від 07.07.2022 р.(протокол № 2) виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради

ВИРІШИВ:

       1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини Чупахівської
селищної ради від 07.07.2022 р.(протокол № 2).

2. Надати Федусенку Олександру Олеговичу, 05.09.1993 р.н. дозвіл на
вчинення правочину щодо прийняття в спадщину нерухомого майна, а саме:
земельної  частки(паю) загальною площею 3,46 га, яка знаходиться в
адміністративних межах  Великовисторопської  сільської ради
Лебединського району Сумської області на ім'я  малолітніх дітей Федусенка



Максим Олександровича, 29.12.2012р.н. та Федусенко  Альбіни
Олександрівни,18.12.2012 р.н.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар   селищної   ради                                   Микола   МАСЛЮК



ПРОТОКОЛ № 2

засідання  комісії з питань захисту прав  дитини

від   07 липня   2022 року                                                   смт Чупахівка

Присутні:
Секретар  –  Галина БИСТРИЦЬКА
Члени комісії – Людмила ВОРОБЙОВА, Микола МАСЛЮК, Світлана
ЖУРАВЕЛЬ, Олена БЕКІРОВА,  Галина АШУРОВА
Відсутні: Олександр КУЖЕЛЬ, Олександр ЛУЦЕНКО

                                         ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

        1. Про надання дозволу на вчинення правочину щодо прийняття в
спадщину земельної частки (паю) на ім'я  малолітніх дітей.
               СЛУХАЛИ:

  1. Інформацію начальника служби у справах дітей Чупахівської
селищної ради  Галини БИСТРИЦЬКОЇ про те, що до органу опіки та
піклування надійшла заява від Федусенка Олександра Олеговича  з
проханням надати дозвіл на вчинення правочину щодо прийняття в
спадщину нерухомого майна, а саме: земельної  частки(паю) загальною
площею 3,46 га, яка знаходиться в адміністративних межах
Великовисторопської  сільської ради Лебединського району Сумської області
на  ім'я  малолітніх дітей  Федусенка  Максим Олександровича,
29.12.2012р.н. та Федусенко  Альбіни Олександрівни,18.12.2012 р.н.

   1\3 земельної частки (паю) належала матері дітей Федусенко Олені
Володимирівні, яка померла.

ВИРІШИЛИ:

       1. Надати Федусенку Олександру Олеговичу, 05.09.1993 р.н. дозвіл на
вчинення правочину щодо прийняття в спадщину нерухомого майна, а саме:
земельної  частки(паю) загальною площею 3,46 га, яка знаходиться в
адміністративних межах  Великовисторопської  сільської ради
Лебединського району Сумської області на ім'я  малолітніх дітей Федусенка
Максим Олександровича, 29.12.2012р.н. та Федусенко  Альбіни
Олександрівни,18.12.2012 р.н.
       2. Затвердити протокол засідання комісії на засіданні виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради.
       3. Начальнику служби у справах дітей  Бистрицькій Г.Д. забезпечити
контроль за виконанням даного рішення.



(Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0).

Голова комісії                               Олександр КУЖЕЛЬ

Секретар                                        Галина   БИСТРИЦЬКА

Члени  комісії:                                   Людмила  ВОРОБЙОВА

                                                            Микола МАСЛЮК

                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ

                                                            Галина АШУРОВА

                                                            Олена БЕКІРОВА



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 66

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями
33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України, відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
15.06.2022 року по справі  № 480/12013/21 за позовом Груздо С. І.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Груздо  С. І.   від 24.06.2020
року, розглянувши клопотання  громадянки  Груздо  С. І., проживаючої  за
адресою: пров. Вербовий буд.6, м. Тростянець,  Сумської області, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0000 га,, виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянці Груздо Світлані Іванівні  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.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:004:5036 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище. Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
2. Рішення «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» в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 67

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

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, відповідно до пункту 27 підпункту
5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на виконання рішення
Сумського  окружного   адміністративного  суду,   від 28.04.2022 року по
справі  № 480/9205/21 за позовом  Кальченко Н.І.  до Чупахівської селищної
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання
вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно
розглянути клопотання Кальченко Н.І.  від 18.05.2020 року, розглянувши
клопотання  громадянки  Кальченко Н.І., проживаючої  за адресою: вул.
Засумська, б.16Б, кв.16, м. Суми, Сумської області про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га,  виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянці Кальченко Надії Іванівні 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.

2. Рішення «Про розгляд заяви громадянки Кальченко Надії Іванівни
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 » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 68

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

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,відповідно до пункту 27 підпункту  5
Перехідних положень Земельного Кодексу України, на виконання рішення
Сумського  окружного   адміністративного  суду,   від 28.04.2022 року по
справі  № 480/12015/21 за позовом  Лєнкова В.О.  до Чупахівської селищної
ради  про визнання протиправним  та скасування  рішення, зобов’язання
вчинити дії,в частині  зобов’язання Чупахівської селищної ради  повторно
розглянути клопотання Лєнкова В.О. від 18.05.2020 року, розглянувши
клопотання  громадянина  Лєнкова В.О., проживаючого  за адресою: вул.
Коцюбинського, б.27, м. Тростянець, Сумської області про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянину  Лєнкову Віктору Олександровичу 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.

2. Рішення «Про розгляд заяви громадянина Лєнкова  Віктора
Олександровича 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» в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 69

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи Володимировича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки кадастровий номер 5920385400:01:001:5692у 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,відповідно до пункту 27 підпункту  5
Перехідних положень Земельного Кодексу України, на виконання рішення
Сумського  окружного  адміністративного  суду   від 01.06.2022 року по
справі  №480/5592/21 за позовом  Новікова М.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 Новікова М.В. від 06.07.2020 року, розглянувши
клопотання  громадянина  Новікова М.В., проживаючого  за адресою: пров.
Славгородський, б.47, м. Тростянець, Сумської області про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянину Новікову Миколі Володимировичу, 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.

2. Рішення «Про розгляд заяви громадянина Новікова Миколи
Володимировича 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» в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 70

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084у 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 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України,відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду    від
24.04.2022 року по справі  № 480/12147/21 за позовом Петрушенко Б.В.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Петрушенко Б.В.    від
16.06.2020 року, розглянувши клопотання  громадянки  Петрушенко Б.В.,
проживаючої  за адресою: вул. Мічуріна буд.30, с.Вільшанка, Лубенського
району,  Полтавської області, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства площею 2,0000 га,, виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянці Петрушенко Барі Василівні 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.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:003:5084 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище.Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
2. Рішення «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» в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 71

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями
33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України, відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду    від
24.04.2022 року по справі  № 480/9199/21 за позовом Селегень Т.Б.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Селегень Т.Б. від 16.06.2020
року, розглянувши клопотання  громадянки  Селегень Т.Б., проживаючої  за
адресою: вул. Лесі Українки буд.2, м. Тростянець,  Сумської області, про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0000 га, виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянці Селегень Тетяні Борисівні  в наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:003:5084 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 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.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:003:5084  передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання громадянами, як громадське  пасовище. Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
       2. Рішення «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 » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 72

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

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, відповідно до пункту 27 підпункту
5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на виконання рішення
Сумського  окружного   адміністративного  суду     від 28.04.2022 року по
справі  № 480/12027/21 за позовом  Селюжицького 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 Селюжицького О.В. від 18.05.2020
року, розглянувши клопотання  громадянина  Селюжицького О.В.,
проживаючого  за адресою: вул. Заводська, б.1,кв.140, м. Тростянець,
Сумської області про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства площею 2,0000 га, виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянину Селюжицькому  Олександру Васильовичу 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.



2. Рішення «Про розгляд заяви громадянина Селюжицького  Олександра
Васильовича 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» в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 73

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями
33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118  Земельного кодексу України,відповідно до пункту
27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу України, на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
01.06.2022 року по справі  № 480/4599/21 за позовом Тарасенко Г.С.  до
Чупахівської селищної ради  про визнання протиправним  та скасування
рішення, зобов’язання   вчинити дії, в частині  зобов’язання Чупахівську
селищну раду  повторно розглянути клопотання  Тарасенко Г.С.   від
24.06.2020 року, розглянувши клопотання  громадянки  Тарасенко Г.С.,
проживаючої  за адресою: вул. Гагаріна буд.93, с. Кам’янка, Тростянецький
район,  Сумської області, про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства площею 2,0000 га,виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Відмовити громадянці Тарасенко Ганні Сергіївні  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.
                  Крім того, земельна ділянка  кадастровий номер
5920382000:01:004:5036 передана    в оренду    уповноваженій  особі  для
використання   громадянами, як громадське  пасовище. Договір оренди
зареєстрований відповідно до чинного законодавства в Державному реєстрі
речових прав на нерухоме майно.
2. Рішення «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» в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 74

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про затвердження акту
обстеження зелених насаджень

Відповідно до ст.. 26, ст.. 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу
житлово-комунального господарства та благоустрою Хижняк С.В.,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню від 22.07.2022 р. (Додається).

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 75

14.07.2022                                                                                    смт Чупахівка

Про план заходів
щодо підготовки та відзначення
Дня Української Державності
на території Чупахівської ТГ

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та
збереження українських національних традицій, обрядів, звичаїв, розвитку
української народної творчості, патріотичного виховання та підтримки
творчих, талановитих особистостей і колективів, заслухавши спеціаліста
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради Віру Калач про затвердження плану заходів щодо підготовки та
відзначення Дня Української Державності на території Чупахівської ТГ  ,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план заходів щодо підготовки та відзначення Дня
Української Державності на території Чупахівської ТГ (план
додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



ДОДАТОК
Плану заходів

щодо підготовки та відзначення
Дня Української Державності
на території Чупахівської ТГ

1. Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України.
                                                                  смт Чупахівка
                                                                  органи місцевого самоврядування,
                                                                  працівники культури
                                                                  28.07.2022р.
2. Церемонія покладення квітів до пам’ятних знаків, місць поховань
борців за незалежність України.
                                                                  смт Чупахівка
                                                                  органи місцевого самоврядування,
                                                                  працівники культури
                                                                  28.07.2022р.
3. У бібліотеках громади провести книжково-ілюстративні виставки, огляд
літератури, літературні читання, патріотичні серпантин та подорожі,
присвячені Дню Української Державності.
                                                                  КЗ «Публічна бібліотека
                                                                  Чупахівської селищної ради»
                                                                  Липень-серпень 2022р.

    4. Перегляд короткометражних фільмів, присвячених видатним діячам
    українського державотворення.
                                                                   Працівники культури Чупахівської ТГ
                                                                   Протягом 2022 року
    5. Забезпечити благоустрій населених пунктів громади, упорядкування
    пам’ятних знаків, місць поховань борців за незалежність України

                                                                  відділ ЖКГ
                                                                  органи місцевого самоврядування,
                                                                  працівники культури

                                          Протягом 2022 року
   6. Висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та
   відзначення Дня Української Державності на території Чупахівської ТГ.
                                                                   Працівники культури Чупахівської ТГ
                                                                    Протягом 2022 року
   7. Проведення релігійними організаціями урочистих молебнів за Україну.
                                                                    Релігійні організації громади
                                                                    Протягом 2022 року

Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК


