
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

31.08.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про затвердження рішень виконавчого
комітету, прийнятих в міжсесійний період

На підставі статті 78, 80 Бюджетного кодексу України, частиною 23
статті 26, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу
Анни КАСЬЯНЕНКО про затвердження рішень виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради, прийнятих в міжсесійний період, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в
міжсесійний період, а саме:

№51 від 17.06.2022 року «Про виконання рішення сімнадцятої
позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від
25.05.2022 року «Про розгляд звернення директора ТОВ «Жасмін»
Єременко І.М.»;

№52 від 17.06.2022 року «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»;

№53 від 17.06.2022 року «Про внесення змін до додатків рішення
шістнадцятої позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської селищної
ради від 23.02.2022 року «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 від 14.07.2022 року «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»;

№76 від 15.08.2022 року «Про схвалення звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної територіальної громадиза 1 півріччя 2022 року»;

№77 від 15.08.2022 року «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»;

№78 від 15.08.2022 року «Про затвердження планів заходів щодо
складання проекту бюджету селищної територіальної громади на 2023 рік,
організації виконання бюджету селищної територіальної громади у 2023 році



та організації роботи з підготовки річної звітності про виконання селищного
бюджету за 2022 рік»;

№79 від 15.08.2022 року «Про затвердження Програми надання
одноразової допомоги дітям-сиротам, і дітям, позбавленим батьківського
піклування, після досягнкення ними 18-річного віку на 2022-2023 роки»;

№80 від 15.08.2022 року «Про надання одноразової допомоги дітям-
сиротам, і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнкення
ними 18-річного віку»;

№81 від 15.08.2022 року «Про затвердження договорів оренди»;
№82 від 15.08.2022 року «Про затвердження додаткової угоди №2 до

договору оренди нерухомого майна №59Е000.-411/19 від 01.06.2019 року».
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного
розвитку та інвестицій.

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

РІШЕННЯ

31.08.2022                                                                                           смт Чупахівка

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

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту
23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
клопотання КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради, селищна рада ВИРІШИЛА:

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» кошти в сумі 2 500 00 гривень. та направити на
видатки по ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям.

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки
КНП «ЦПМСД» на 2022 рік.

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

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання Чупахівської
селищної   ради від 08.02.2022 «Про встановлення вартості харчування
здобувачів освіти у закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022
рік»

      Керуючись статтею 25,32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.5 Закону України «Про охорону дитинства»,  частиною 3 статті
56 Закону України «Про освіту»,ст.10,10-1Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» , на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р  № 305 «Про затвердження
норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку», постанови Кабінету Міністрів
України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства
освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку
встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних
дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами), з метою
забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної
середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та дітей пільгових
категорій закладів освіти Чупахівської селищної ради, селищна рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення 15 сесії 8 скликання Чупахівської селищної   ради
від 08.02.2022 «Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної ради на 2022 рік» та викласти його в
новій редакції.
2. Встановити вартість харчування однієї дитини на день у залежності від
режиму харчування для вихованців закладів дошкільної освіти та дошкільних
підрозділів закладів загальної середньої освіти, згідно з     додатком 1.
2.1. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах закладів загальної середньої
освіти у розмірі 40 відсотків від встановленої вартості харчування на день
(оплата здійснюється за дні відвідування дитиною закладу освіти).
2.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.
2.3. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють:



1) Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають
під опікою і виховуються в сім'ях;
2) Дітей-інвалідів;
3) Дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у  інклюзивних
класах;
4) Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб;
5) Дітей  учасників бойових дій;
6) Дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час
виконання службових обов’язків;
7) Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь або загинули під
час проведення антитерористичної операції;
8) Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час
Революції гідності;
9) Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»
10) Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом
про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від
плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти
11)Діти загиблих (померлих)Захисників і Захисниць України з 02.04.2022
року.
3. Встановити вартість харчування одного учня на день згідно з додатком 2.
3.1.Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум батьків
або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпункті 2.3. пункту 2
цього рішення.
3.2. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які
мають трьох і більше дітей.
3.3. Харчування у групах продовженого дня організувати за рахунок
батьківської плати.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

Керуючись Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні»», на виконання положень Бюджетного кодексу України,
розглянувши клопотання директора Чупахівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Світлани Макарової, Чупахівська селищна   рада
ВИРІШИЛА:

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

2. Надати дозвіл Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради  демонтовану споруду переобладнати в
приміщення для зберігання дров.

3. Поставити Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради  переобладнане приміщення на
інвентарний облік.

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

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК



                                                                                                                                    Додаток 1

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

№
з/п

Назва Інвентарний
номер

Кількість,
шт.

Ціна Сума

1 Теплиця 9*60 10490081 1 4560,00 4560,00

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про призначення і 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», Методики обчислення
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг,
затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики 17.05.2022 р., з
метою підтримки матеріального становища незахищених категорій громадян,
заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

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

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

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

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою Світлани  Хижняк, директора КП «Добробут»
Сергія Мартишка, Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Роботу щодо підготовки об’єктів житлово-комунального господарства
та об’єктів соціальної сфери до опалювального періоду 2022-2023 років
вважати задовільною.

2. Затвердити план заходів з підготовки та  проведення опалювального
сезону 2022 – 2023 років об’єктів житлово-комунального господарства
та об’єктів соціальної сфери Чупахівської селищної ради (Додаток 1 )

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних
відносин

     Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК

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



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
від 14.07.2022 № 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», рішення постійної
комісії з питань будівництва, житлово – комунального господарства,
транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин, розглянувши
клопотання  громадянина  Груздо  Д. І., проживаючого  за
адресою:(конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Груздо Світлані Іванівні  в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:004:5036 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
5920382000:01:004:5036  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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          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», статті 34,
частини 6 та 7 статті 118, 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 Чупахівську селищну раду  повторно розглянути клопотання
Кальченко Н.І.,   від 18.05.2020 року, враховуючи рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 14.07.2022 № 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», рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово
– комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши клопотання громадянки  Кальченко Н.І.,
проживаючої  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці 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. Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          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, 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 14.07.2022 № 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», рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово
– комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянина  Лєнкова В.О.,
проживаючого  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину  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. Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями 33,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті
118, 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 14.07.2022 № 69 «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», рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово
– комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянина  Новікова М.В.,
проживаючого  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 2,0000
га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину 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. Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

Про розгляд заяви громадянки  Петрушенко Бари Василівни надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5084  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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 14.07.2022 № 70 «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», рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянки  Петрушенко
Б.В., проживаючої  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Петрушенко Барі Василівні  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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
від 14.07.2022 № 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», рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянки  Селегень Т.Б., проживаючої  за
адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці 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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          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, 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, враховуючи рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 14.07.2022 № 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», рішення постійної комісії з
питань будівництва, житлово – комунального господарства, транспорту,
зв’язку, підприємництва та земельних відносин,  розглянувши клопотання
громадянина Селюжицького О.В., проживаючого  за адресою:
(конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства площею 2,0000 га,  селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину 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. Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», 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, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 14.07.2022 № 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», рішення постійної комісії з питань будівництва, житлово
– комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та
земельних відносин,  розглянувши клопотання  громадянки  Тарасенко Г.С.,
проживаючої  за адресою: (конфіденційна інформація),  Сумської області,
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства площею 2,0000 га, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянці Тарасенко Ганні Сергіївні  в наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
кадастровий номер 5920382000:01:004:5036 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 5920382000:01:004:5036
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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

     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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
11.07.2022 року по справі  № 480/12051/21 за позовом Норова С.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  Норова С.В.  від 16.06.2020
року, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
від 15.08.2022 № 87 «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»,  рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина Петруші Є.В., проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація),  про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Норову Сергію Васильовичу в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5082 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 5920382000:01:003:5082
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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

26.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

      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, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень
Земельного Кодексу України, Закону України « Про оренду землі», на
виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного  суду   від
11.07.2022 року по справі  № 480/12151/21 за позовом Петруші Є.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  Петруші Є.В. від 16.06.2020
року, враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
від 15.08.2022 № 88 «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», рішення
постійної комісії з питань будівництва, житлово – комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин,
розглянувши клопотання  громадянина Петруші Є.В., проживаючого  за
адресою: (конфіденційна інформація), про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства площею 2,0000 га, селищна
рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину Петруші Євгенію Віталійовичу в наданні
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки кадастровий номер 5920382000:01:003:5082 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 5920382000:01:003:5082
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.

Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на
розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

Відповідно до статті 13 Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», п. 78 Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03.06.2021 року № 483 «Деякі питання оренди державного та
комунального майна», беручи до уваги рішення 61 виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради від 14.07.2022 року «Про передачу в оренду
обєкту комунальної власності Чупахівської селищної територіальної громади
з проведенням аукціону», керуючись статтею 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»

1. Затвердити  протокол про результати електронного аукціону №LLE001-
UA-20220818-69568 щодо передачі в       оренду нежитлового
приміщенняплощею 45,1 кв м, що розташоване заадресою: вул. Довгого,
24 а, с. Олешня, Охтирський район, Сумська область (протокол
додається).

2. Укласти з фізичною особою підприємцем Мазун Ритою Станіславівною
договір оренди нерухомого майна комунальної власності на нежитлове
приміщення площею 45,1кв м, що розташоване за адресою: вул. Довгого,
24 а, с. Олешня, Охтирський район Сумська областьтерміном на 5 (п’ять)
років з орендною платою 585,90 грн. (п’ятсот вісімдесят п’ять гривень 90
копійок) на місяць без ПДВ.

3.       Опублікувати договір оренди нерухомого майна комунальної
власності в   електронній торговій системі згідно чинного законодавства
України.

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

     Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

На підставі статті 78, 80 Бюджетного кодексу України, частиною 15,
частиною 23 статті 26, статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи зміни в законодавстві, селищна рада
ВИРІШИЛА:

1. Скасувати дію рішення сімнадцятої позачергової сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради про повернення коштів ТОВ
«Жасмін» (далі – Товариство), які даним Товариством було перераховано до
цільового фонду Чупахівської селищної ради згідно угоди про соціально-
економічне співробітництво між територіальною громадою через орган
місцевого самоврядування і суб'єктом підприємницької діяльності,
установою, організацією від 22.12.2021 року та додаткової угоди до угоди
№ б/н від 22 грудня 2021 року про соціально-економічне співробітництво
між територіальною громадою через орган місцевого самоврядування і
суб’єктом підприємницької діяльності, установою, організацією від
29.12.2021 року.

2. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради внести відповідні
зміни до бюджету Чупахівської селищної територіальної громади.

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

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Восьме  скликання
Вісімнадцята позачергова сесія

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2022                                                                                          смт  Чупахівка

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

Відповідно до статті 25, пункту 34 частини першої статті 26, статтями
33, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7
статті 118, пункту 27 підпункту  5  Перехідних положень Земельного Кодексу
України, на виконання рішення Сумського  окружного   адміністративного
суду,   від 07.07.2022 року по справі  № 480/12014/21 за позовом  Кальченка
М.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 Кальченка
М.О. від 18.05.2020 року, рішення постійної комісії з питань будівництва,
житлово – комунального господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва
та земельних відносин, розглянувши клопотання  громадянина  Кальченка
М.О., проживаючого  за адресою: (конфіденційна інформація), про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
площею 2,0000 га,  селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Відмовити громадянину  Кальченку Максиму Олеговичу 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. Також відповідно до пункту 27 підпункту 5 Перехідних положень
Земельного  кодексу  України безоплатна передача земель державної,
комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на



розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної
передачі, розроблення такої документації забороняється.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК


