
 
УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  

Дванадцята  сесія  восьмого  скликання 

27 жовтня  2021 року       с. Тупичів 

 

Обрано  депутатів:  22 чоловіки               

    Присутні депутати:  14 чоловік  (список додається)                                                                                                  
На сесії присутні: Вороний М.В., Демиденко І.А., Рись С.І., Силенко Ю.І. -

старости, Кравець Н.І.-начальник фінансового відділу, Олійник Л.Б.– спец. I 

категорії землевпорядник сільської ради, Шумар Д.Ф. – заступник сільського 
голови, Павлусенко В.В. – спеціаліст І категорії з питань інформаційних 
технологій 

Веде сесію: сільський голова  Шовкова Л.М. 
Секретар : секретар сільської ради Полегенько Т.Г. 
Розпочато засідання о 10.00 годині, закінчено засідання об  13 годині 30 хвилин. 
Згідно Регламенту обрано лічильну  групу  у складі 2 чоловік:  
Желдак О.Ю., Навицька Л.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

     «за» - 15,«проти» - немає, «утримався» - немає, «відсутні»-8 

СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Шовкову Л.М. «Про затвердження порядку денного 
засідання чергової 12 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання» 

 

На розгляд  пленарного засідання  чергової  дванадцятої сесії сільської 
ради восьмого скликання  виносяться такі питання:  

1. Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2021 
року. 

                            Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець  

2. 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).  
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

3. Про затвердження Стратегії розвитку Тупичівської сільської територіальної 
громади на 2021-2027 роки 

 Інформує: заступник сільського голови Д. Шумар 

4. Про затвердження Плану покращення надання послуг з утримання доріг та  
придорожньої інфраструктури Тупичівської сільської територіальної громади 
на 2021-2027 роки 

 Інформує: заступник сільського голови Д. Шумар 

5. Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної політики у  
Тупичівській сільській територіальній громаді на 2021-2022 роки 

 Інформує: заступник сільського голови Д. Шумар 

6. Про затвердження Плану діяльності Тупичівської сільської ради з підготовки  
проєктів регуляторних актів на 2022 рік  

 Інформує: юрист сільської ради Р. Дякина  
7. Про укладення договору оренди нерухомого майна з КНП «Обласний центр 



екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної 
ради  

 Інформує: юрист сільської ради Р. Дякин 

8. Про порушення перед Чернігівською обласною радою клопотання щодо 
безоплатної передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернігівської області об’єкту нерухомого майна 

 Інформує: юрист сільської ради Р. Дякин 

9. Про створення комісії з питань ТЕБ та НС та затвердження Положення 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

10. Про внесення зміни до  Програми «Забезпечення препаратами інсуліну 
хворих на цукровий та нецукровий діабет жителів  Тупичівської  сільської 
територіальної  громади на 2021 рік  

                                    Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

11. Про затвердження структури та штатного розпису апарату виконавчого 
комітету Тупичівської сільської ради в новій редакції 
 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

12. Про внесення зміни штатного розпису КЗ «Тупичівський сільський будинок 
культури» Тупичівської сільської ради. 
 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

13. Про внесення зміни штатного розпису КУ «Атлант» Тупичівської сільської 
ради. 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

14. Про передачу спецодягу Тупичівської  сільської ради  у користування 
комунальному підприємству «Атлант» для місцевої пожежної охорони  
 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

15. 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 Л. Олійник 

16. Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у 
приватну  власність на землях Тупичівської  сільської ради 

                                           Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях 
Тупичівської сільської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

18. 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 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

19. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації із землеустрою  
щодо складання документів, на земельну  ділянку у власність, на землях 
Тупичівської сільської ради Мамчур Н.В. 
 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

20. Про внесення змін та доповнень  до договорів оренди землі на землях 
Тупичівської сільської ради с. Вихвостів СТОВ «Віра» 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

21. Про вилучення з користування земельної ділянки на землях Тупичівської 
сільської ради  ( за заявою громадянки) 



                           Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

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

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

23. Про проведення інвентаризації за межами населеного пункту на землях 
Тупичівської сільської ради 

  Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

24. Про надання дозволу СТОВ «Віра»на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

25. Про надання дозволу Кравець М.М. на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 
натурі (на місцевості)на землях Тупичівської сільської ради 

                                         Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

26. Про видалення аварійних дерев на території Тупичівської сільської ради 

Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

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

28. Про надання матеріальної допомоги  при  народженні дитини 

  Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

29. Про визначення уповноваженої особи з публічних закупівель фінансового 
відділу Тупичівської сільської ради 

  Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

30. Про членство Тупичівської сільської ради в місцевій асоціації рад 
Чернігівського району Чернігівської області «Ради Полісся» 

  Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -15; «проти» - 0; «утримались» –0; «відсутні»-8                                            

Порядок  денний дванадцятої  сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання 

прийняти за основу. 

Пропоную  до порядку денного засідання ради включити питання : 
31. Про впровадження системи електронного голосування «Голос» в тестовому 

режимі.  
                                                                  Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

  Хто за таку пропозицію прошу голосувати. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -15; «проти» - немає; «утримались» – немає; «відсутні»-8                            

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про впровадження системи електронного голосування 
«Голос»» приймається , додається. 

Порядок  денний дванадцятої  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 впровадження системи електронного 
голосування «Голос»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

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



ВИРІШИЛИ: 
  Рішення «Про впровадження системи електронного голосування «Голос»» 

приймається одноголосно -  додається. 
 

2.СЛУХАЛИ: 
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про затвердження звіту про 

виконання місцевого бюджету за 9 місяців 2021 року». Свою розповідь Наталія 
Іванівна супроводжувала презентацією «Звіт про виконання місцевого бюджету за 
9 місяців 2021 року».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   

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

 Рішення «Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 9 
місяців 2021 року» приймається одноголосно – додається 

 

3. 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 зі змінами. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утрималися» - 0; «відсутні»-8 (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  одноголосно –додається; 

 

4.СЛУХАЛИ:  
      Заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Д.Шумара «Про затвердження Стратегії розвитку Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021-2027 роки».   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» -14, «проти» - 0, «утримався» - 1,  «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021-2027 роки» приймається більшістю голосів –
додається; 

 

5.СЛУХАЛИ: 
     Заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Д.Шумара «Про затвердження Плану покращення надання послуг з утримання 
доріг та придорожньої інфраструктури Тупичівської сільської територіальної 
громади на 2021-2027 роки». Розповідь супроводжується презентацією «План 

покращення надання послуг з утримання доріг та придорожньої інфраструктури 
Тупичівської сільської ТГ на 2021-2027 роки».  



ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

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

  Рішення «Про затвердження Плану покращення надання послуг з утримання 
доріг та придорожньої інфраструктури Тупичівської сільської територіальної 
громади на 2021-2027 роки» приймається  одноголосно -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: 
      Заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Д.Шумара «Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної 
політики у Тупичівській сільській територіальній громаді на 2021-2022 роки»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Комплексної програми розвитку молодіжної 
політики у Тупичівській сільській територіальній громаді на 2021-2022 роки» 

приймається  більшістю голосів -  додається. 
 

7.СЛУХАЛИ: 
       Юриста сільської ради Р. Дякина «Про затвердження Плану діяльності 
Тупичівської сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік»                                                         
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Плану діяльності Тупичівської сільської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік»   приймається більшістю 
голосів – додається.  

                                                  

8.СЛУХАЛИ: 
    Юриста сільської ради Р. Дякина «Про укладення договору оренди нерухомого 
майна з КНП «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Чернігівської обласної ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про укладення договору оренди нерухомого майна з КНП «Обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської 
обласної ради» приймається одноголосно  – додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: 
          Юриста сільської ради Р. Дякина «Про порушення перед Чернігівською 
обласною радою клопотання щодо безоплатної передачі із спільної власності 



територіальних громад сіл, селищ, міст Чернігівської області об’єкту нерухомого 
майна»   
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 порушення перед Чернігівською обласною радою клопотання 
щодо безоплатної передачі із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Чернігівської області об’єкту нерухомого майна» приймається  одноголосно – 

додається.  
 

10.СЛУХАЛИ: 
      Сільського голову Л. Шовкову «Про створення комісії з питань ТЕБ та НС та 
затвердження Положення» 

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 створення комісії з питань ТЕБ та НС та затвердження 
Положення» приймається одноголосно -  додається. 

 

11.СЛУХАЛИ: 
     Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни до  Програми 
«Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет 
жителів  Тупичівської  сільської територіальної  громади на 2021 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про внесення зміни до  Програми «Забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет жителів  Тупичівської  сільської 
територіальної  громади на 2021 рік» приймається більшістю голосів -  додається. 
 

12.СЛУХАЛИ: 
      Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження структури та штатного 
розпису апарату виконавчого комітету Тупичівської сільської ради в новій 
редакції» 

ВИСТУПИЛИ: 
    Т. Полегенько, яка запропонувала до штатного розпису Куликівського 
старостату ввести 1,5 ставки на рік кочегарів так, як старостат переходить у 
приміщення школи. КЗ «Куликівська початкова школа» знаходиться в стадії 
реорганізації і з нового року виникне проблема опалення приміщення. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому, добавивши 1,5 ставки на рік 
кочегарів до Куликівського старостату.. 
«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 



ВИРІШИЛИ: 
  Рішення «Про затвердження структури та штатного розпису апарату 

виконавчого комітету Тупичівської сільської ради в новій редакції» приймається 
більшістю голосів - додається. 

 

13.СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни штатного розпису КЗ 
«Тупичівський сільський будинок культури» Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення зміни штатного розпису КЗ «Тупичівський 
сільський будинок культури» Тупичівської сільської ради» приймається 
більшістю голосів – додається.  

 

14.СЛУХАЛИ:  
          Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни штатного розпису КУ 

«Атлант» Тупичівської сільської ради»  
    ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення  за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує» -0, «відсутні»-8 (відомість 

голосування додається ) 

ВИРІШИЛИ:  
Рішення «Про внесення зміни штатного розпису КУ «Атлант» Тупичівської 

сільської ради» приймається більшістю голосів – додається. 
 

 

15.СЛУХАЛИ: 
   Сільського голову Л. Шовкову «Про передачу спецодягу Тупичівської  сільської 
ради  у користування комунальному підприємству «Атлант» для місцевої пожежної 
охорони» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про передачу спецодягу Тупичівської  сільської ради  у користування 
комунальному підприємству «Атлант» для місцевої пожежної охорони» 

приймається більшістю голосів -  додається. 
 

16.СЛУХАЛИ: 
       Землевпорядника Л. Олійник «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. Півень М.В., Якуш А.М., Радченко Р.О., Осокін І.О., Коробець 
В.Х., Романенко С.І., Борисенко В.К., Ромащенко Є.Ю., Ромащенко М.В., Баран Д. 
О.»    
ГОЛОСУВАЛИ: 



Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує»-0, «відсутні»-8(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. Півень 
М.В., Якуш А.М., Радченко Р.О., Осокін І.О., Коробець В.Х., Романенко С.І., 
Борисенко В.К.,Ромащенко Є.Ю., Ромащенко М.В., Баран Д. О.,» приймається  
більшістю голосів -  додається. 

 

17.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про затвердження проєкту землеустрою  щодо 
відведення земельної ділянки  для ведення особистого селянського господарства з 
метою передачі у приватну  власність на землях Тупичівської  сільської ради гр. 
Аксютко В.В., Аксютко С. М.,  Аксютко М. В., Аксютко С.В., Голоднков В.М., 
Мозоль Д.М., Нагаєв І.М., Афанасьєв Д.С., Сакун Л.А., Половинник О.В., Зубов 
І.Г.,Тишковська М.І.,» 

       При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви депутата  

сільської ради округу № 1 Зубова Костянтина Івановича щодо конфлікту інтересів 
заявлено, що він  участі у голосуванні не приймає. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження проєкту землеустрою  щодо відведення земельної 
ділянки  для ведення особистого селянського господарства з метою передачі у 
приватну  власність на землях Тупичівської  сільської ради гр. Аксютко В.В., 
Аксютко С. М.,  Аксютко М. В., Аксютко С.В., Голоднков В.М., Мозоль Д.М., 
Нагаєв І.М., Афанасьєв Д.С., Сакун Л.А., Половинник О.В., Зубов І.Г.,Тишковська 
М.І.,» приймається  більшістю голосів – додається. 
 

18.СЛУХАЛИ: 
       Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради Богуля А.П., Малофій 
Н.М.,Чміль В.О., Родинченко Н.В., Родинченко О.А.,Комзел Д.Г., Гавриленко О.В., 
Потапенко Г. Ф., Потапенко Г. Ф., Рода Н.О.,Василенко О.А., Гатун К.М.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «відсутні»-8 (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 Богуля А.П., Малофій Н.М.,Чміль В.О., 
Родинченко Н.В., Родинченко О.А.,Комзел Д.Г., Гавриленко О.В., Потапенко Г. Ф., 
Потапенко Г. Ф., Рода Н.О.,Василенко О.А., Гатун К.М.» приймається  більшістю 
голосів – додаються. 



 

19.СЛУХАЛИ: 
    Землевпорядника Л. Олійник «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 гр. 
Сердюк О.М., Сердюк О.М., Сердюк О.М., Глушок М.А., Глушок М.А., Ільїних 
Т.П.,Стеба В.С., Слесар І.М., Мироненко Н.І. та Мироненко В.І., Рись Н. Ю., Рись 
Н.Ю., Павленко В.М.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення  за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «відсутні»-8(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 гр. Сердюк О.М., 
Сердюк О.М., Сердюк О.М., Глушок М.А., Глушок М.А., Ільїних Т.П.,Стеба В.С., 
Слесар І.М., Мироненко Н.І. та Мироненко В.І., Рись Н. Ю., Рись Н.Ю., Павленко 
В.М.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

20.СЛУХАЛИ: 
   Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу на виготовлення  технічної 
документації із землеустрою  щодо складання документів, на земельну  ділянку у 
власність, на землях Тупичівської сільської ради Мамчур Н.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8(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 Мамчур Н.В.» приймається більшістю голосів – 

додається   
    

21.СЛУХАЛИ: 
     Землевпорядника Л. Олійник «Про внесення змін та доповнень  до договорів 
оренди землі на землях Тупичівської сільської ради с. Вихвостів СТОВ «Віра»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує» -0, «відсутні»-8(відомості 
голосування додаються) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про внесення змін та доповнень  до договорів оренди землі на землях 
Тупичівської сільської ради с. Вихвостів СТОВ «Віра»» приймається  більшістю 
голосів – додається 

 

22.СЛУХАЛИ: 
 Землевпорядника Л. Олійник «Про вилучення з користування земельної ділянки на 
землях Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 



«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2,  «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
       Рішення «Про вилучення з користування земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради  » приймається  більшістю голосів – додається 
 

23.СЛУХАЛИ: 
     Землевпорядника Л. Олійник «Про припинення дії договорів оренди земельних 
ділянок на землях Тупичівської сільської ради ТОВ «Білорусь», ТОВ «Білорусь» 
СТОВ « Тупичівське», СТОВ «Тупичівське»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує» -0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок на землях 
Тупичівської сільської ради ТОВ «Білорусь», ТОВ «Білорусь» СТОВ 
«Тупичівське», СТОВ «Тупичівське»» приймається  більшістю голосів – додається 

 

24.СЛУХАЛИ: 
   Землевпорядника Л. Олійник «Про проведення інвентаризації за межами 
населеного пункту на землях Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про проведення інвентаризації за межами населеного пункту на 
землях Тупичівської сільської ради» приймається більшістю голосів – додається. 

 

25.СЛУХАЛИ: 
 Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу СТОВ «Віра» на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2,  «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
       Рішення «Про надання дозволу СТОВ «Віра» на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) на землях Тупичівської сільської ради» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

26.СЛУХАЛИ: 
  Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу Кравець М.М. на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)на землях 
Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 



Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
       Рішення «Про надання дозволу Кравець М.М. на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості)на землях Тупичівської сільської ради» 

приймається більшістю голосів – додається 

 

27.СЛУХАЛИ: 
  Сільського голову Л. Шовкову «Про видалення аварійних дерев на території 
Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1,  «відсутні»-8 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
       Рішення «Про видалення аварійних дерев на території Тупичівської сільської 
ради» приймається  більшістю голосів – додається 

 

28.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» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

    Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових 
питань» приймається більшістю голосів -  додається. 
 

29.СЛУХАЛИ: 
         Сільського голову Л. Шовкову «Про надання матеріальної допомоги  при  
народженні дитини» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує»-0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

    Рішення «Про надання матеріальної допомоги  при  народженні дитини» 

приймається більшістю голосів -  додається. 
30.СЛУХАЛИ: 
        Сільського голову Л. Шовкову «Про визначення уповноваженої особи з 
публічних закупівель фінансового відділу Тупичівської сільської ради» 

     ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 



«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

    Рішення «Про визначення уповноваженої особи з публічних закупівель 
фінансового відділу Тупичівської сільської ради» приймається більшістю голосів -  
додається. 
 

31.СЛУХАЛИ: 
        Сільського голову Л. Шовкову «Про членство Тупичівської сільської ради в 
місцевій асоціації рад Чернігівського району Чернігівської області «Ради Полісся»» 

     ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

    Рішення «Про членство Тупичівської сільської ради в місцевій асоціації рад 
Чернігівського району Чернігівської області «Ради Полісся»» приймається 
більшістю голосів -  додається. 
 

 

СЛУХАЛИ:   
Сільського голову Л. Шовкову  

–  Шановні депутати, присутні! Порядок денний дванадцятої сесії сільської ради 
восьмого скликання, розглянуто. Дякую всім за активну роботу. Оголошую  
дванадцятої   сесію восьмого скликання закритою. 
 

 

 

       Сільський  голова                                                       Лариса   ШОВКОВА 

 


