
 
УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  

Чотирнадцята  сесія  восьмого  скликання 

 

10 грудня  2021 року       с. Тупичів 

 

Обрано  депутатів:  22 чоловіки               

    Присутні депутати:  18 чоловік  (список додається)                                                                                                  
На сесії присутні: Вороний М.В., Демиденко І.А., Рись С.І., Силенко Ю.І., 
Лобода С.М.-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, І. Акрент - начальник відділу ОКМС, З.Чугай- 

начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, Н. Пономаренко- 

спеціаліст відділу ОКМС,  С. Закутіліна - бухгалтер КП «Атлант»  
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:  
А. Лошик, О. Томаш 

ГОЛОСУВАЛИ: 
     «за» - 19,«проти» - немає, «утримався» - немає, «відсутні»-4 

СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Шовкову Л.М. «Про затвердження порядку денного 
засідання чергової 14 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання» 

 

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

1. 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 

2. Про фінансування соціальних послуг особам, які потребують сторонньої 
допомоги на території Тупичівської сільської територіальної громади 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

3. Про внесення зміни до «Програми розвитку футболу на території 
Тупичівської сільської ради на 2021 рік», затвердженої рішенням 3 сесії 
Тупичівської сільської ради 8 скликання 27.01.2021 року 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець  

4. Про внесення зміни до Програми «Запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2021 рік», затвердженої рішенням 2 сесії 
Тупичівської сільської ради 8 скликання 23.12.2020 року 

 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

5. Про затвердження Статуту Тупичівської  сільської територіальної громади в 
новій редакції. 
 Інформує: заступник сільського голови Д. Шумар 



6. Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу 
цільових програм Тупичівської сільської ради та звітності про їх виконання             

     Інформує: начальник відділу економічного розвитку та інвестицій З. Чугай  
7. Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції Тупичівської 

територіальної громади 2022-2026 р 

     Інформує: начальник відділу економічного розвитку та інвестицій З. Чугай  

8. Про внесення змін до  Програми «Шкільний автобус» Тупичівської сільської 
ради на 2021-2023 роки 

 Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

9. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Тупичівської 
сільської територіальної громади на 2022 рік  

             Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

10.  Про затвердження Програми розвитку футболу на території Тупичівської 
сільської територіальної громади на 2022 рік 

Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент  

11.  Про внесення змін до рішення тридцятої сесії сьомого скликання від 16 
жовтня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку закладів культури 
Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки»  

                                     Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

12.  Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території Тупичівської сільської Територіальної громади на 2022-2024 роки  

 Інформує: спеціаліст відділу ОКМС Н. Пономаренко 

13.  Про внесення змін до структури та штатного розпису Комунального закладу 
дошкільної освіти «Вихвостівський ясла-садок» Тупичівської сільської ради  
  Інформує: спеціаліст відділу ОКМС Н. Пономаренко 

14.  Про внесення змін до штатного розпису КП «Атлант» Тупичівської сільської 
ради  
                                    Інформує: бухгалтер КП «Атлант» С. Закутіліна 

15.  Про ліквідацію та утворення старостинських округів  

Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

16.  Про вилучення з користування земельної ділянки на землях Тупичівської 
сільської ради  ( за заявами громадян) 
 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

17.  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 Л. Олійник 

18.  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 Л. Олійник 

19.  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 

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

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 



21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою 
передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської ради   
 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

22. Про надання дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на землях 
Тупичівської сільської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

23. 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 Л. Олійник 

24. 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 

25. Про скасування рішення 11 сесії 8 скликання від 17.09.2021 року «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 

26. Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості),  виготовлення  
технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж 
земельної ділянки  та надання поділу  земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

27. Про затвердження переліку земельних ділянок із земель комунальної 
власності на території Тупичівської сільської ради, які є інвестаційно-

привабливими для провадження інвестиційних проєктів 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

28. Про відмову в наданні  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 

29. Про припинення права користування земельними ділянками на землях 
Тупичівської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
згідно державного акту на право власності на землях Тупичівської сільської 
ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

31. Про внесення зміни до рішення 11 сесії 8 скликання «Про заключення 
додаткових угод на неуспадковані земельні ділянки на землях Тупичівської 
сільської ради» від 17.09.2021 року 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

32. Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових питань 

 Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -18; «проти» - 0; «утримались» –0; «не голосує»-1 

«відсутні»-4                                                                                    



Порядок  денний чергової чотирнадцятої сесії Тупичівської сільської ради 8 
скликання прийняти за основу і в цілому. 

Після затвердження порядку денного депутати перейшли до розгляду та 
обговорення питань 
 

1.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)».  
  Після обговорення депутати перейшли до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу із змінами. 
«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (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. 

 

2.СЛУХАЛИ: 
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про фінансування соціальних 

послуг особам, які потребують сторонньої допомоги на території Тупичівської 
сільської територіальної громади».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні» -4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про фінансування соціальних послуг особам, які потребують 
сторонньої допомоги на території Тупичівської сільської територіальної громади» 
приймається більшістю голосів – додається 

 

3. СЛУХАЛИ:  
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про внесення зміни до «Програми 

розвитку футболу на території Тупичівської сільської ради на 2021 рік», 
затвердженої рішенням 3 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання 27.01.2021 
року».  

    ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 19, «проти» - 0, «утрималися» - 0; «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ:  

  Рішення «Про внесення зміни до «Програми розвитку футболу на території 
Тупичівської сільської ради на 2021 рік», затвердженої рішенням 3 сесії 
Тупичівської сільської ради 8 скликання 27.01.2021 року»  приймається  
одноголосно –додається; 

 

 

4.СЛУХАЛИ:  
      Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про внесення зміни до Програми 
«Запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2021 рік», 



затвердженої рішенням 2 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання 23.12.2020 
року».   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» -19, «проти» - 0, «утримався» - 0,  «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення зміни до Програми «Запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2021 рік», затвердженої рішенням 2 
сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання 23.12.2020 року» приймається 

одноголосно –додається; 
 

5.СЛУХАЛИ: 
    Заступника сільського голови Д. Шумара «Про затвердження Статуту 
Тупичівської  сільської територіальної громади в новій редакції».  

  Депутати, після короткого обговорення, перейшли до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 
«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 

голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Статуту Тупичівської  сільської територіальної 
громади в новій редакції» приймається  більшістю голосів -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: 
      Начальника відділу економічного розвитку та інвестицій З. Чугай «Про 
затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм 
Тупичівської сільської ради та звітності про їх виконання»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-3, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу 
цільових програм Тупичівської сільської ради та звітності про їх виконання» 

приймається  більшістю голосів -  додається. 
 

7.СЛУХАЛИ: 
      Начальника відділу економічного розвитку та інвестицій З. Чугай «Про 
затвердження Програми розвитку туризму та промоції Тупичівської територіальної 
громади 2022-2026 р»  
   Переглянувши матеріали презентації, обговоривши їх, депутати перейшли до 
голосування.                                                         
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 17, «проти» - 1, «утримався» -1, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції 
Тупичівської територіальної громади 2022-2026 р»  приймається більшістю голосів 



– додається.  
                                                  

8.СЛУХАЛИ: 
    Начальник відділу ОКМС І. Акрент «Про внесення змін до  Програми 
«Шкільний автобус» Тупичівської сільської ради на 2021-2023 роки» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 17, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про внесення змін до  Програми «Шкільний автобус» Тупичівської 
сільської ради на 2021-2023 роки» приймається більшістю голосів  – додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: 
        Начальник відділу ОКМС І. Акрент «Про затвердження Програми 
оздоровлення та відпочинку дітей Тупичівської сільської територіальної громади 
на 2022 рік»   
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
    Рішення «Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік» приймається  
більшістю голосів – додається.  
 

10.СЛУХАЛИ: 
      Начальник відділу ОКМС І. Акрент «Про затвердження Програми розвитку 
футболу на території Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Програми розвитку футболу на території 
Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік» приймається більшістю 
голосів -  додається. 

 

11.СЛУХАЛИ: 
    Начальник відділу ОКМС І. Акрент «Про внесення змін до рішення тридцятої 
сесії сьомого скликання від 16 жовтня 2020 року «Про затвердження Програми 
розвитку закладів культури Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 19, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про внесення змін до рішення тридцятої сесії сьомого скликання від 
16 жовтня 2020 року «Про затвердження Програми розвитку закладів культури 
Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки»» приймається більшістю голосів -  

додається. 



 

12.СЛУХАЛИ: 
      Спеціаліст відділу ОКМС Н. Пономаренко «Про затвердження Програми 
розвитку фізичної культури та спорту на території Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 19, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території Тупичівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки» 

приймається більшістю голосів - додається. 

 

13.СЛУХАЛИ:  
     Спеціаліст відділу ОКМС Н. Пономаренко «Про внесення змін до структури та 
штатного розпису Комунального закладу дошкільної освіти «Вихвостівський ясла-

садок» Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 17, «проти» - 1, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення змін до структури та штатного розпису Комунального 
закладу дошкільної освіти «Вихвостівський ясла-садок» Тупичівської сільської 
ради» приймається більшістю голосів – додається.  
 

14.СЛУХАЛИ:  
     Бухгалтера КП «Атлант» С. Закутіліну «Про внесення змін до штатного розпису 
КП «Атлант» Тупичівської сільської ради» 

   Депутати висловили свої думки щодо якості роботи КП «Атлант» та приступили 
до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 16, «проти» - 2, «утримався» - 1, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення змін до штатного розпису КП «Атлант» 
Тупичівської сільської ради» приймається більшістю голосів – додається.  
 

15.СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Л. Шовкову «Про ліквідацію та утворення старостинських 
округів» 

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 ліквідацію та утворення старостинських округів» Тупичівської 
сільської ради» не прийнято – проєкт додається.  
 



16.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про вилучення з користування земельної ділянки 
на землях Тупичівської сільської ради  ( за заявами громадян)» 

       ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про вилучення з користування земельної ділянки на землях 
Тупичівської сільської ради  ( за заявами громадян)» приймається  одноголосно – 

додається 

 

17.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 (паї) гр. 
Потапенко О.Г., Каржавін М.М., Пожилова Н.В., Веренко А.В., Климиша Г.В., 
Зеленова В.П., Бенедицька Т.В., Рись Н.Ю., Дуброва А.Ф., Макаренко Т.І., 
Родинченко О.А., та Родинченко Н.В., Рода Н.О., Гавриленко О.В., Комзел Д.Г., 
Потапенко Г.Ф, Потапенко Г.Ф.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 17, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-4 (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. Потапенко 
О.Г., Каржавін М.М., Пожилова Н.В., Веренко А.В., Климиша Г.В., Зеленова В.П., 
Бенедицька Т.В., Рись Н.Ю., Дуброва А.Ф., Макаренко Т.І., Родинченко О.А., та 
Родинченко Н.В., Рода Н.О., Гавриленко О.В., Комзел Д.Г., Потапенко Г.Ф, 
Потапенко Г.Ф.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

18.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «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. Могилевець І.І., 
Білоконська Н.В., Желдак М.М., Молош Т.М., Козлов В.О., Олійник Є.Ю., 
Колінько Г.В., Анікейчик О.В., Рись Ю.С., Рись О.С.» 

       При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяв депутатів  

сільської ради округу № 1 Колінько В.Г. та округу № 5 Желдака М.М. щодо 
конфлікту інтересів заявлено, що вони  участі у голосуванні не приймають. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-3, «відсутні»-4 (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. Могилевець І.І., Білоконська Н.В., Желдак М.М., 
Молош Т.М., Козлов В.О., Олійник Є.Ю., Колінько Г.В., Анікейчик О.В., Рись 
Ю.С., Рись О.С.» приймається  більшістю голосів – додається 

 

19.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. Лошик А.В., Бенза В.В.,  Медвідь Т.В., Пономаренко Н.І., 
Силенко Я.П., Силенко М.І., Дуброва Н.В., Дуброва В.М., Кордик М.В., Олійник 
В.П.,» 

       При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви депутата  

сільської ради округу № 2 Лошика А.В. щодо конфлікту інтересів заявлено, що він  

участі у голосуванні не приймає. 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 17, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-4 (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. Лошик 
А.В., Бенза В.В.,  Медвідь Т.В., Пономаренко Н.І., Силенко Я.П., Силенко М.І., 
Дуброва Н.В., Дуброва В.М., Кордик М.В., Олійник В.П.,» приймається  більшістю 
голосів – додається 

 

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

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про припинення дії договорів оренди земельних ділянок на землях 
Тупичівської сільської ради СТОВ « Тупичівське», СТОВ « Тупичівське», СТОВ 
«Віра», ТОВ «Білорусь», ТОВ «Білорусь», СТОВ «Тупичівське», ТОВ «Віра», ТОВ 
«Білорусь»» приймається  більшістю голосів – додається 

 

21.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) з метою передачі у приватну власність на землях Тупичівської сільської 
ради  гр. Ходико О.М., Прищенко М.В., Саєнко О.М. (під будівлями)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-3, «відсутні»-4 (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 приватну власність на землях Тупичівської сільської ради  гр. Ходико 
О.М., Прищенко М.В., Саєнко О.М. (під будівлями)» приймається  більшістю 
голосів – додається 

 

22.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу на розробку проєкту  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної 
операції на землях Тупичівської сільської ради гр. Півень М.М. гр. Півень В.М., 
Колесник О.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 19, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту  землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції на землях 
Тупичівської сільської ради гр. Півень М.М. гр. Півень В.М., Колесник О.В.» 
приймається  одноголосно – додається 

 

23.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  (паї) гр. Лобода В.П., 
Князєвій А.В., (Олекса А.М. та Ведерникова В.М.,) Мажуга В.І., (Півень В.М. та 
Півень О.В. та Півень Т.В.)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (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. Лобода В.П., Князєвій А.В., (Олекса 
А.М. та Ведерникова В.М.,) Мажуга В.І., (Півень В.М. та Півень О.В. та Півень 
Т.В.)» приймається  більшістю голосів – додається 

 

24.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. 
Зенченко Н.Ю., Кондренко Л.М., Руденко О.В., Пономаренко О.М., Кондренко 
Н.О., Кондренко С.М., Зенченко А.М., Руденко С. В., Коржавін А.О., Пономаренко 
Ю.Б., Іващенко А.М., Хом’як Є.М., Науменко О.В., Науменко В.В., Якуб Л.П., 
Ратушняк Л.М., Міх Д.Г., Скойбеда С.Ф., Руденко О.І., Швед Є.О.» 

    При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви депутата  
сільської ради округу № 1 Зубова Костянтина Івановича та заяви депутата  
сільської ради округу № 3 Якуб Лариси Петрівни щодо конфлікту інтересів 
заявлено, що вони  участі у голосуванні не приймають. 



ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-3, «відсутні»-4 (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. Зенченко Н.Ю., 
Кондренко Л.М., Руденко О.В., Пономаренко О.М., Кондренко Н.О., Кондренко 
С.М., Зенченко А.М., Руденко С. В., Коржавін А.О., Пономаренко Ю.Б., Іващенко 
А.М., Хом’як Є.М., Науменко О.В., Науменко В.В., Якуб Л.П., Ратушняк Л.М., Міх 
Д.Г., Скойбеда С.Ф., Руденко О.І., Швед Є.О.» приймається  більшістю голосів – 

додається 

 

25.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про скасування рішень 11 сесії 8 скликання від 
17.09.2021 року «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. Кордик 
М.В., Туз В.О.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про скасування рішень 11 сесії 8 скликання від 17.09.2021 року «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. Кордик М.В., Туз В.О.» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

26.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про виділення земельної частки (паю) в натурі 
(на місцевості),  виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення(відновлення) меж земельної ділянки  та надання поділу  земельної 
ділянки на землях Тупичівської сільської ради гр. Туз В. О., Джулай М.В.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-2, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості),  
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  та надання поділу  земельної ділянки на 
землях Тупичівської сільської ради гр. Туз В. О., Джулай М.В.» приймається  
більшістю голосів – додається 

 

27.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про затвердження переліку земельних ділянок із 
земель комунальної власності на території Тупичівської сільської ради, які є 



інвестаційно-привабливими для провадження інвестиційних проєктів» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження переліку земельних ділянок із земель комунальної 
власності на території Тупичівської сільської ради, які є інвестаційно-

привабливими для провадження інвестиційних проєктів» приймається  більшістю 
голосів – додається 

 

28.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про відмову в наданні  дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської 
сільської ради гр. Мартиненко В.А., Сердюк К.В., Шеїн А.Л., Огієнко Т.Л., Лоха 
С.Л.» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про відмову в наданні  дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства у безоплатну приватну власність на землях Тупичівської сільської 
ради гр. Мартиненко В.А., Сердюк К.В., Шеїн А.Л., Огієнко Т.Л., Лоха С.Л.» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

29.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про припинення права користування 
земельними ділянками на землях Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-3, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про припинення права користування земельними ділянками на 
землях Тупичівської сільської ради» приймається  більшістю голосів – додається 

 

30.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про надання дозволу на виготовлення технічної 
документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) згідно державного акту на право власності на землях Тупичівської 
сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо 



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) згідно 
державного акту на право власності на землях Тупичівської сільської ради» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

31.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про внесення змін до 11 сесії 8 скликання від 
17.09.2021 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про внесення змін до 11 сесії 8 скликання від 17.09.2021 року» 
приймається  більшістю голосів – додається 

 

32.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» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує»-1, «відсутні»-4 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
      Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових 
питань» приймається  більшістю голосів – додається 

 

СЛУХАЛИ:   
Сільського голову Л. Шовкову  

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

Сільський  голова                                                       Лариса   ШОВКОВА 


