
 
УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  

П’ятнадцята  сесія  восьмого  скликання 

 

23 грудня  2021 року       с. Тупичів 

 

Обрано  депутатів:  22 чоловіки               

    Присутні депутати:  15 чоловік  (список додається)                                                                                                  
На сесії присутні: Рись С.І., Силенко Ю.І., Лобода С.М.-старости, Кравець Н.І.-
начальник фінансового відділу, Шпак Б.О. – головний бухгалтер, Аніщенко 
О.О.– землевпорядник сільської ради, Павлусенко В.В. – спеціаліст І категорії з 
питань інформаційних технологій, Ізотова М.О. – начальник КУ ЦНСП, 

Закутіліна С.М. - бухгалтер КП «Атлант», Сухицька Т.П. – директор БК  

Веде сесію: сільський голова  Шовкова Л.М. 
Секретар : секретар сільської ради Полегенько Т.Г. 
Розпочато засідання о 10.00 годині, закінчено засідання об  12 годині 50 хвилин. 
Згідно Регламенту обрано лічильну  групу  у складі 2 чоловік:  
Дорошко Л.П., Воробей А.П. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

     «за» - 16,«проти» - немає, «утримався» - немає, «відсутні»-7 

СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Шовкову Л.М. «Про затвердження порядку денного 
засідання чергової 15 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання» 

 

На розгляд  пленарного засідання  чергової  п’ятнадцятої сесії сільської 
ради восьмого скликання  виносяться такі питання:  

1. Про звіт сільського голови.   

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

2. Про бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік(код 
бюджету 25523000000). 
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

3. Про умови оплати  праці сільського голови  
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець  

4. Про  план роботи сільської ради  на 2022 рік.  

 Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько  

5. Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв  на 2022 рік. 

                                  Інформує: головний бухгалтер Б. Шпак 

6. Про затвердження Програми та Положення про надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, постраждалим  учасникам 
АТО, ООС  та членам загиблих під час здійснення АТО, ООС, тимчасово 
переміщеним особам - жителям сіл Тупичівської сільської ради  на 2022 рік            

                                   Інформує: сільський голова Л. Шовкова  

7. Про затвердження соціальної програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2022 рік                                    

                                   Інформує: сільський голова Л. Шовкова  

8. Про затвердження Програми із запобігання надзвичайним ситуаціям та 



ліквідації їх наслідків  на 2022 рік  
   Інформує: сільський голова Л. Шовкова  

9. Про затвердження «Програми  соціального захисту окремих категорій 
населення  на 2022 рік» та затвердження Положення про надання 
матеріальної допомоги окремим категоріям населення             

                                   Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

10.  Про затвердження Програми та Правил благоустрою населених пунктів 
Тупичівської  сільської ради  на 2022 рік  

Інформує: сільський голова Л. Шовкова  

11.  Про затвердження «Програми надання соціальних послуг особам, які 
потребують сторонньої допомоги в Тупичівській сільській територіальній 

громаді на 2022 рік»  

                                     Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

12.  Про виділення коштів з сільського бюджету на дольове фінансування 
комунальної установи «Трудовий архів Городнянської міської ради» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

13. Про прийняття витрат та утворення комісії з приймання-передачі витрат по 
прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини 
автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру довжиною 2,025 
км в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

14. Про затвердження нормативів та порядку відрахування частини прибутку 
підприємств та організацій комунальної форми власності за результатами 
щоквартальної діяльності у 2022.                                    

                                    Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

15.  Про внесення змін до тарифів на платні соціальні послуги, що надаються 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Тупичівської сільської ради  

Інформує: начальник КУ ЦНСП М. Ізотова 

16. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Атлант» 
Тупичівської сільської ради на 2022 рік   

                                     Інформує: бухгалтер КП «Атлант» С. Закутіліна  

17.  Про передачу комунального майна КП «Атлант» у користування  
КЗ «Вихвостівська гімназія»  

 Інформує: бухгалтер КП «Атлант» С. Закутіліна 

18.  Про передачу  Бурівським старостинським округом матеріальних цінностей 

КП «Атлант» на постійне користування  
 Інформує: бухгалтер КП «Атлант» С. Закутіліна  

19.  Про списання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів з 
балансу Куликівська філія КЗ «Тупичівський сільський будинок культури»  

 Інформує: директор БК Т. Сухицька 

20. Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових питань
 Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько 

21. Про вилучення з користування земельної ділянки на землях Тупичівської 
сільської ради  ( за заявами громадян) 
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

22. Про внесення змін до 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року «Про надання 
дозволу на розробку поєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в аренду» 

 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у 



безоплатну приватну  власність на землях Тупичівської  сільської ради
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх безоплатно у 
власність на землях Тупичівської сільської ради (паї) 
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської 
ради (під будівлею) гр. Давиденко М.І.  
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель комунальної власності на землях Тупичівської сільської 
ради 

 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

27. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях 
Тупичівської сільської ради  (паї) 
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, на земельну ділянку у власність, на землях 
Тупичівської сільської ради (під будівлею) гр. Олійник М.В.  
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

29. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 
безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради
 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

30. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 
безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради  

 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

31. Про надання дозволу ТОВ «Білорусь» на розроблення проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки з земель сільськогосподарського 
призначення, для обслуговування та експлуатації будівель  і споруд в оренду 
на землях Тупичівської  сільської ради  

 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

32. Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок на землях 
Тупичівської сільської ради ТОВ «Білорусь», СТОВ «Віра» 

 Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

33. Про скасування рішення 6 сесії 8 скликання від 23.04.2021 року  «Про вибір 
земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого 
селянського господарства учасникам АТО на території  Тупичівської 
сільської ради»  

                                     Інформує: землевпорядник О. Аніщенко 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -16; «проти» - 0; «утримались» –0; «не голосує»-0 

«відсутні»-7 

ВИСТУПИЛИ: 
    Шпак О.О. запропонував включити в порядок денний питання «Про надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду на землях Тупичівської сільської ради»   



    Кравець Н.І.  запропонувала включити в порядок денний питання  «Про 
внесення змін до бюджету на 2021 рік»   

 Хто за таку пропозицію прошу голосувати. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -16; «проти» - 0; «утримались» –0; «відсутні»-7                                            

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про включення до порядку денного питань»  

«Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду на землях Тупичівської сільської ради»   

«Про внесення змін до бюджету на 2021 рік»  приймається одноголосно -
додається. 

 

Порядок  денний п’ятнадцятої  сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання 
прийняти в цілому з доповненням. 

 

Після затвердження порядку денного депутати перейшли до розгляду та 
обговорення питань 

 

1.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про звіт сільського голови».  
      Переглянувши матеріали презентації, обговоривши їх, депутати перейшли до 

голосування. 

       При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви 
сільського голови Шовкової Л.М. щодо конфлікту інтересів заявлено, що вона  
участі у голосуванні не приймає. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   
«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні» -8 (відомість 

голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про звіт сільського голови» приймається – додається 

 

2.СЛУХАЛИ: 
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про бюджет Тупичівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік(код бюджету 25523000000).».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні» -7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 
рік(код бюджету 25523000000)» приймається одноголосно – додається 

 

3. СЛУХАЛИ:  
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про умови оплати  праці сільського 

голови».  
       Депутати, після короткого обговорення, перейшли до голосування. 
       При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви сільського 

голови Шовкової Л.М. щодо конфлікту інтересів заявлено, що вона  участі у 
голосуванні не приймає. 

    ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 2; «не голосує»-1, «відсутні»-7(відомість 
голосування додається) 



ВИРІШИЛИ:  
  Рішення «Про умови оплати  праці сільського голови»  приймається  

більшістю голосів –додається; 
 

4.СЛУХАЛИ:  
      Секретаря сільської ради Т. Полегенько «Про  план роботи сільської ради  на 
2022 рік».   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» -16, «проти» - 0, «утримався» - 0,  «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про  план роботи сільської ради  на 2022 рік» приймається 

одноголосно –додається; 
 

5.СЛУХАЛИ: 
    Головного бухгалтера Б. Шпак «Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв  на 2022 рік.».  

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 

голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв  на 2022 рік.» 
приймається  більшістю голосів -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Програми та Положення 
про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, 
постраждалим  учасникам АТО, ООС  та членам загиблих під час здійснення АТО, 
ООС, тимчасово переміщеним особам - жителям сіл Тупичівської сільської ради  
на 2022 рік»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Програми та Положення про надання одноразової 
матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, постраждалим  учасникам АТО, 
ООС  та членам загиблих під час здійснення АТО, ООС, тимчасово переміщеним 
особам - жителям сіл Тупичівської сільської ради  на 2022 рік» приймається 
одноголосно -  додається. 

 

7.СЛУХАЛИ: 
     Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження соціальної програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2022 рік»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» -0, «не голосує»-0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 



ВИРІШИЛИ: 
  Рішення «Про затвердження соціальної програми боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2022 рік»  приймається одноголосно – додається.  
                                                  

8.СЛУХАЛИ: 
   Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Програми із запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  на 2022 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про затвердження Програми із запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків  на 2022 рік» приймається одноголосно  – додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження «Програми  соціального 
захисту окремих категорій населення  на 2022 рік» та затвердження Положення про 
надання матеріальної допомоги окремим категоріям населення»   
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
    Рішення «Про затвердження «Програми  соціального захисту окремих категорій 
населення  на 2022 рік» та затвердження Положення про надання матеріальної 
допомоги окремим категоріям населення» приймається  більшістю голосів – 

додається.  
 

10.СЛУХАЛИ: 
     Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Програми та Правил 
благоустрою населених пунктів Тупичівської  сільської ради  на 2022 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Програми та Правил благоустрою населених 
пунктів Тупичівської  сільської ради  на 2022 рік» приймається більшістю голосів -  

додається. 
 

11.СЛУХАЛИ: 
    Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Програми надання соціальних 
послуг особам, які потребують сторонньої допомоги в Тупичівській сільській 
територіальній громаді на 2022 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про затвердження Програми надання соціальних послуг особам, які 



потребують сторонньої допомоги в Тупичівській сільській територіальній  громаді 
на 2022 рік»» приймається одноголосно -  додається. 
 

12.СЛУХАЛИ: 
      Сільського голову Л. Шовкову «Про виділення коштів з сільського бюджету на 
дольове фінансування комунальної установи «Трудовий архів Городнянської 
міської ради»». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про виділення коштів з сільського бюджету на дольове фінансування 
комунальної установи «Трудовий архів Городнянської міської ради»» приймається 
одноголосно - додається. 

 

13.СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Л. Шовкову «Про прийняття витрат та утворення комісії з 
приймання-передачі витрат по прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний 
ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по вул. Миру 
довжиною 2,025 км в с. Тупичів, Городнянського району, Чернігівської області»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про прийняття витрат та утворення комісії з приймання-

передачі витрат по прийнятому в експлуатацію об’єкту «Капітальний 
ремонт проїзної частини автомобільної дороги комунальної власності по 
вул. Миру довжиною 2,025 км в с. Тупичів, Городнянського району, 
Чернігівської області»» приймається одноголосгно – додається.  
 

14.СЛУХАЛИ:  
    Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження нормативів та порядку 
відрахування частини прибутку підприємств та організацій комунальної форми 
власності за результатами щоквартальної діяльності у 2022». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про затвердження нормативів та порядку відрахування частини 
прибутку підприємств та організацій комунальної форми власності за 
результатами щоквартальної діяльності у 2022» приймається одноголосно – 

додається.  
 

15.СЛУХАЛИ:  
     Начальника КУ ЦНСП М. Ізотову «Про внесення змін до тарифів на платні 
соціальні послуги, що надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» 
Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 



Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 0, «проти» - 17, «утримався» - 2, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення змін до тарифів на платні соціальні послуги, що 
надаються КУ «Центр надання соціальних послуг» Тупичівської сільської 
ради» прийнято одноголосно – додається.  
 

16.СЛУХАЛИ: 
      Бухгалтера КП «Атлант» С. Закутіліну «Про затвердження фінансового плану 
комунального підприємства «Атлант» Тупичівської сільської ради на 2022 рік». 

      Після обговорення депутати перейшли до голосування. 
       ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 
«Атлант» Тупичівської сільської ради на 2022 рік» приймається більшістю голосів 

– додається 

 

17.СЛУХАЛИ: 
      Бухгалтера КП «Атлант» С. Закутіліну «Про передачу комунального майна КП 
«Атлант» у користування КЗ «Вихвостівська гімназія»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про передачу комунального майна КП «Атлант» у користування  
КЗ «Вихвостівська гімназія»» приймається  більшістю голосів – додається 

 

18.СЛУХАЛИ: 
      Бухгалтера КП «Атлант» С. Закутіліну «Про передачу  Бурівським 
старостинським округом матеріальних цінностей КП «Атлант» на постійне 
користування» 

       ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про передачу  Бурівським старостинським округом матеріальних 
цінностей КП «Атлант» на постійне користування» приймається  більшістю голосів 

– додається 

 

19.СЛУХАЛИ: 
     Директора БК Т. Сухицьку «Про списання основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів з балансу Куликівська філія КЗ «Тупичівський сільський 
будинок культури»» 

       ГОЛОСУВАЛИ: 



Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про списання основних засобів, інших необоротних матеріальних 
активів з балансу Куликівська філія КЗ «Тупичівський сільський будинок 
культури»» приймається  більшістю голосів – додається 

 

20.СЛУХАЛИ: 
     Секретаря сільської ради Т. Полегенько «Про затвердження розпоряджень 
сільського голови з фінансових питань» 

    При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви сільського 
голови Шовкової Л.М. щодо конфлікту інтересів заявлено, що вона  участі у 
голосуванні не приймає.  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-3, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових 
питань» приймається  більшістю голосів – додається 

 

21.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про вилучення з користування земельної 
ділянки на землях Тупичівської сільської ради  ( за заявами громадян)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про вилучення з користування земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради  ( за заявами громадян)» приймається  більшістю 
голосів – додається 

 

22.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про внесення змін до 7 сесії 8 скликання від 
25.05.2021 року «Про надання дозволу на розробку поєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в аренду»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про внесення змін до 7 сесії 8 скликання від 25.05.2021 року» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

23.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про затвердження проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у безоплатну приватну  власність на землях Тупичівської  сільської 



ради гр. Макаренко О.С., Макаренко С.М., Католик А.С., Кравчук О.О., Навицький 
Ю.В., Потапенко О.Г., Демиденко А.А., Галушко В.В., Мороз М.О., Желдак А.М., 
Михальченко Г.В., Пинчук А.М., Коробко О.О., Зеленов О.В., Желдак С.П., Івко 
М.В., Титорчук І.М., Родинченко Н.В., Басович Н.А., Грищенко О.М.» 

    При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви депутата  
сільської ради округу № 5 Желдака М.М. щодо конфлікту інтересів заявлено, що 
він  участі у голосуванні не приймає. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у 
безоплатну приватну  власність на землях Тупичівської  сільської ради гр. 
Макаренко О.С., Макаренко С.М., Католик А.С., Кравчук О.О., Навицький Ю.В., 
Потапенко О.Г., Демиденко А.А., Галушко В.В., Мороз М.О., Желдак А.М., 
Михальченко Г.В., Пинчук А.М., Коробко О.О., Зеленов О.В., Желдак С.П., Івко 
М.В., Титорчук І.М., Родинченко Н.В., Басович Н.А., Грищенко О.М.» приймається  
більшістю голосів – додається 

 

24.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 
надання їх безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради (паї) гр. 
Федосенко Л.В. та Закутіліна В.В., Рись Н.Ю., Потапенко Г.Ф., Потапенко Г.Ф., 
Комзел Д.Г., Павлусенко І.В. Сокор Т.Є та Ніщенко Н.Є., Василенко О.А.» 

    ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання їх 
безоплатно у власність на землях Тупичівської сільської ради (паї) гр. Федосенко 
Л.В. та Закутіліна В.В., Рись Н.Ю., Потапенко Г.Ф., Потапенко Г.Ф., Комзел Д.Г., 
Павлусенко І.В. Сокор Т.Є та Ніщенко Н.Є., Василенко О.А.» приймається  
більшістю голосів – додається 

 

25.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у безоплатну приватну власність на землях 
Тупичівської сільської ради (під будівлею) гр. Давиденко М.І.»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради 
(під будівлею) гр. Давиденко М.І.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

26.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності на 
землях Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель комунальної власності на землях Тупичівської 
сільської ради» приймається  більшістю голосів – додається 

 

27.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок 
в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради  (паї) гр.  Акуленко 
М.В., Акуленко М.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на 
землях Тупичівської сільської ради  (паї) гр.  Акуленко М.В., Акуленко М.В» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

28.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, на земельну 
ділянку у власність, на землях Тупичівської сільської ради (під будівлею) гр. 
Олійник М.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, на земельну ділянку у власність, на 
землях Тупичівської сільської ради (під будівлею) гр. Олійник М.В.» приймається  
більшістю голосів – додається 

 

29.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 



селянського господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської 
сільської ради гр. Олійник М.В., Олійник О.П.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 
безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської ради гр. Олійник 
М.В., Олійник О.П.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

30.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у безоплатну приватну власність та надати поділ 
земельної ділянки на землях Тупичівської сільської ради гр.   Мехеденко Ю.М., 
Мишко Н.Г., Якуб Є.В., Якуб О.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у 
безоплатну приватну власність та надати поділ земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради гр.   Мехеденко Ю.М., Мишко Н.Г., Якуб Є.В., Якуб 
О.В.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

31.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу ТОВ «Білорусь» на 
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель 

сільськогосподарського призначення, для обслуговування та експлуатації будівель  
і споруд в оренду на землях Тупичівської  сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу ТОВ «Білорусь» на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки з земель сільськогосподарського 
призначення, для обслуговування та експлуатації будівель  і споруд в оренду на 
землях Тупичівської  сільської ради» приймається  більшістю голосів – додається 

 

32.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про припинення дії договорів оренди 
земельних ділянок на землях Тупичівської сільської ради ТОВ «Білорусь», СТОВ 
«Віра»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 



«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок на землях 
Тупичівської сільської ради ТОВ «Білорусь», СТОВ «Віра»» приймається  
більшістю голосів – додається 

 

33.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про скасування рішення 6 сесії 8 скликання від 
23.04.2021 року  «Про вибір земельної ділянки для надання у власність для ведення 
особистого селянського господарства учасникам АТО на території  Тупичівської 
сільської ради»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про скасування рішення 6 сесії 8 скликання від 23.04.2021 року  «Про 
вибір земельної ділянки для надання у власність для ведення особистого 
селянського господарства учасникам АТО на території  Тупичівської сільської 
ради»» приймається  більшістю голосів – додається 

 

34.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника О. Аніщенко «Про надання дозволу на розроблення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на землях Тупичівської 
сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду на землях Тупичівської сільської ради» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

35.СЛУХАЛИ: 
   Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про внесення змін до рішення 2 
сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про місцевий  бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000)».  
  ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу із змінами. 
«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-7 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. 
«Про місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік 
(код бюджету 25523000000)» приймається більшістю голосів -  додається. 
 

СЛУХАЛИ:   
Сільського голову Л. Шовкову  



–  Шановні депутати, присутні! Порядок денний чергової п’ятнадцятої сесії 
сільської ради восьмого скликання, розглянуто. Дякую всім за активну роботу. 
Оголошую  чергову  п’ятнадцяту сесію восьмого скликання закритою. 
 

 

 

Сільський  голова                                                       Лариса   ШОВКОВА 


