УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження зупинок автобусів
по маршрутам № 143, № 153, № 154
Розгляшувши заяву депутата Батури С.В. про затвердження зупинок на
території с. Верхня Сироватка, з метою покращення якості перевезення
пасажирів та забезпечення надання якісних послуг, керуючись статтями 25,
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити зупинки маршрутних автобусів по маршрутам № 143, №
153, № 154 (ФОП Масюк Т.О.):
1.1.
Село Верхня Сироватка, вулиця Сумська, № 29;
1.2.
Село Верхня Сироватка, вулиця Сумська, «Шиномонтаж»;
1.3.
Село Верхня Сироватка, вулиця Харківська, магазин «Продукти»;
1.4.
Село Верхня Сироватка, вулиця Калинова, мгазин «Ольга»;
1.5.
Село Верхня Сироватка, вулиця Калинова, № 44;
1.6.
Село Верхня Сироватка, вулиця Калинова, № 23 (навпроти
магазину «Ольга»);
1.7.
Село Верхня Сироватка, вулиця Харківська, навпроти магазину
«Продукти»;
1.8.
Село Верхня Сироватка, вулиця Макаренка, № 13 (кафе
«Гермес»);
1.9.
Село Верхня Сироватка, площа Козацької Слави (школа);
1.10. Село Верхня Сироватка, вулиця Центральна, № 23 (навпроти
двоповерхового будинку);
1.11. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня (парк);
1.12. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня (пам’ятник
загиблим воїнам);

1.13. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня (навпроти магазину
№ 6);
1.14. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня (магазин «Літо»);
1.15. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня, вулиця Космічна
«Конечна»;
1.16. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня, за магазином
«Ганнушка»;
1.17. Село Верхня Сироватка, вулиця 8-го Березня, № 29;
1.18. Село Верхня Сироватка, вулиця Центральна, № 23 (біля
двоповерхового будинку);
1.19. Село Верхня Сироватка, площа Козацької Слави (церква);
1.20. Село Верхня Сироватка, вулиця Зарічна, № 1-а (АЗС);
1.21. Село Верхня Сироватка, вулиця Сумська (навпроти
«Шиномонтажу»);
1.22. Село Верхня Сироватка, вулиця Сумська, № 44.
2.
Повідомити Управління інфраструктури Сумської обласної державної
адміністрації про затвердження зазначених вище зупинок виключно для
перевізника Масюк Т.О.
3.
Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Верхньосироватської сільської ради № 20 від 25.02.2011 «Про затвердження
зупинок маршрутних автобусів по маршрутам № 143, № 153, № 154».
4.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову
Александрову А.М.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про підписання угоди про соціальноекономічне співробітництво
Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою підвищення соціальних стандартів життя
мешканців міста Суми та населених пунктів, що входять до складу
Верхносироватської сільської ради та у зв’язку з досягнутими
домовленостями між сторонами, Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Уповноважити сільського голову Александрову А.М. підписати
угоду про соціально-економічне співробітництво між Верхньосироватською
сільською радою та Сумською міською радою.
2. Підписати договір з Сумською міською радою про передачу у 2018
році міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції в сумі
1 980 000,00 грн на проведення видатків відповідно до зобов’язань,
визначених підпунктом 2.2.1. пункту 2.2. Угод про соціально-економічне
співробітництво від 06 вересня 2016 року № 61-05/5-16 та від 06 вересня 2016
року № 62-05/5-16.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського
голову Александрову А.М.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про внесення змін до рішення
Верхньосироватської сільської ради
від 17.11.2017 року «Про затвердження
Регламенту Верхньосироватської
сільської ради»
З метою погодження проектів рішень, що стосуються питань
демонополізації економіки, розвитку конкуренції і підприємництва,
Верхньосироватської сільської ради з органом Антимонопольного комітету
України , керуючись ст. 42 Конституції України, ст. 20 Закону України «Про
Антимонопольний комітет України», ст. 4 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», ст. 25 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Не вносити зміни до Регламенту Верхньосироватської сільської ради.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради.
Сільський голова
А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про внесення змін до рішення
Верхньосироватської сільської
від 22.12.2017 року «Про
сільський бюджет на 2018 рік»

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Верхньосироватської сільської ради від
22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік»:
1.1. Викласти пункт 1,2,4,5,7 рішення про сільський бюджет на 2018 рік
у новій редакції:
«1. Визначити на 2018 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 47 328,5 тис. грн., в тому числі
доходи загального фонду сільського бюджету 44 211,1 тис. грн., доходи
спеціального фонду сільського бюджету 3 117,4 тис. грн. згідно з додатком
№1 до цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 49 568,9 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 37 147,9 тис. грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 12 421,0 тис. грн. згідно з додатком
№3 до цього рішення;
- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 7 063,2 тис.
грн. згідно з додатком №2 до цього рішення, що склався за рахунок:
спрямування коштів вільного залишку сільського бюджету на
збільшення бюджетних призначень у сумі 1 248,0 тис. грн.;
передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) в сумі 8 311,2 тис. грн.;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 9 303,7 тис.
грн. згідно з додатком №2 до цього рішення, джерелом покриття якого
визначити:
передача коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду) у сумі 8 311,2 тис. грн.;
залишок коштів бюджету розвитку, що склався на 01.01.2018 року –
992,5 тис. грн.
2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів
сільського бюджету на 2018 рік у розрізі кодів тимчасової класифікації
видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 37 147,9 тис.
грн. та спеціальному фонду 12 421,0 тис. грн. згідно з додатком №3 до цього
рішення.
3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком
№5 до цього рішення.
4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №6 до
цього рішення.
5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на
реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 15 611,5 тис. грн. згідно з
додатком №7 до цього рішення».
1.2. Внести зміни до додатків 1,2,3,5,6,7 рішення про сільський бюджет
на 2018 рік.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про внесення змін до Програми
соціально-економічного розвитку села
Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік
Заслухавши інформацію Торчило Н.О., спеціаліста сільської ради, щодо
внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку села
Верхньосироватської сільської ради Сумського району на 2018 рік,
відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни та доповнення до Програми соціально-економічного
розвитку села Верхньосироватської сільської ради Сумського району на 2018
рік (додаток).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Торчило. Н.О.,
спеціаліста І категорії відділу фінансово-господарського забезпечення
сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка.
Про затвердження Порядку пайової участі
замовників у розвитку інфраструктури населених
пунктів Верхньосироватської сільської ради
З метою забезпечення збалансованого економічного і соціального
розвитку населених пунктів
Верхньосироватської сільської ради та
залучення замовників будівництва до пайової участі у створенні і розвитку
інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури, на виконання статті
40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись
Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на
розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та статтями, 25, 26,
59
Закону
України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»,Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури населених пунктів Верхньосироватської сільської ради
(додаток1).
2.
Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури населених пунктів Верхньосироватської сільської ради у
разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з
Державними будівельними нормами, стандартами і правилами не вивчена
(додаток 2).
3.
Затвердити типову форму договору про пайову участь замовника у
розвитку інфраструктури населених пунктів Верхньосироватської сільської
ради з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів
(додаток 3).

4.
Вважати рішення тридцять другої сесії сьомого скликання
Верхньосироватської сільської ради від 14 травня 2013 року таким, що
втратило чинність.
5. Дане рішення оприлюднити на веб-сайті Верхньосироватської сільської
ради.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку Верхньосироватської сільської ради.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про внесення змін до структури та
штатної чисельності Верхньосироватської
сільської ради
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови
Александрової Алли Миколаївни щодо необхідності додаткового введення
посад до структури апарату Верхньосироватської сільської ради, керуючись
п.5 ст.26, п.6 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до структури та штатної чисельності апарату
Верхньосироватської сільської ради, а саме до відділу фінансово –
господарського забезпечення ввести:
- посаду кочегара – 3 од.
2. Затвердити
структуру
та
штатну
чисельність
апарату
Верхньосироватської сільської ради та її виконавчих органів зі змінами на
2018 рік в кількості 55,25 штатних одиниці (додаток).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера Лопатченко Т.В.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про підключення до мережі
електропостачання с. Новоселиця
Верхньосироватської сільської ради
Відповідно до ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» на виконання Програми соціально економічного розвитку
Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік, затвердженої рішенням
п’ятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року, Верхньосироватська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Підключити до мережі електропостачання, шляхом реконструкції
вуличного освітлення в с. Новоселиця Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської вулиці Робоча – КТП – 420, Кар’єрна,
Набережна, Тургенєва – КТП – 511.
2. Затвердити виконання даних робіт до кінця 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку Верхньосироватської сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про підключення до мережі
електропостачання с. Стінки
Верхньосироватської сільської ради
Відповідно до ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» на виконання Програми соціально економічного розвитку
Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік, затвердженої рішенням
п’ятої сесії сьомого скликання від 22.12.2017 року, Верхньосироватська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Підключити до мережі електропостачання, шляхом реконструкції
вуличного освітлення в с. Стінки Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області вулиці Центральна, Привокзальна –
КТП – 515.
2. Затвердити виконання даних робіт до кінця 2018 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку Верхньосироватської сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд клопотання в. о. головного лікаря
Комунальногоинекомерційного підприємства
«ЦАЗПСМ» Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської області
Гонтової О.Г.
Розглянувши клопотання в. о. головного лікаря Комунального
некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практикисімейної медицини» Верхньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області Гонтової Олени Георгіївни щодо закладення коштів до
бюджету сільської ради на 2019 рік на курси спеціалізації за фахом «Загальна
практика-сімейна
медицина»
лікарю-педіатру
Московченко
М.Л.,
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів,
бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
звернення громадян», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Задовольнити клопотання в. о. головного лікаря Комунального
некомерційного підприємства «Центральна амбулаторія загальної практикисімейної медицини» Верхньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області Гонтової Олени Георгіївни щодо передбачення в бюджеті
Верхньосироватської сільської ради в 2019 році коштів на проходження
лікарем-педіатром Московченко М.Л. курсів спеціалізації за фахом «Загальна
практика-сімейна медицина» в розмірі 6 000 грн (шести тисяч грн 00коп).
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про прийняття матеріальних цінностей
на баланс Верхньосироватської
сільської ради
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови
Александрової Алли Миколаївни щодо прийняття матеріальних цінностей
від відділу освіти Сумської районної адміністрації відповідно до рішення
двадцять другої сесії сьомого скликання Сумської районної ради від
06.09.2018року, керуючись Законом України «Про передачу об’єктів права
державної та комунальної власності», ст.26, 43, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ
Сумського району у комунальну власність Верхньосироватської сільської
ради матеріальні цінності, а саме:
-мобільні душові кабіни в кількості 2-х штук на суму 28 400,00 грн;
-мобільні туалетні кабіни «Економ» в кількості 2-х штук на суму 20
600,00 грн, а всього вище зазначене майно на суму 49 000,00 грн
2. Передати в оперативне утримання матеріальні цінності зазначені в
пункті 1 цього рішення, відділу освіти, культури, молоді та спорту
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови Алахвердяна А.В.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження Положення про
комісію по вирішення земельних спорів
Верхньосироватської сільської ради
З метою забезпечення об’єктивного і своєчасного вирішення земельних
спорів в межах Верхньосироватської сільської ради щодо меж земельних
ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання
громадянами правил добросусідства, відповідно до ст.158-161 Земельного
Кодексу України, керуючись п.34 ст.26, Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Покласти повноваження по вирішенню земельних спорів при
Верхньосироватській сільській раді на постійну комісію з питань
законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної
діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
2. Затвердити Положення про комісію по вирішенню земельних спорів
Верхньосироватської сільської ради (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови Аллахвердяна А.В.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження Положення про
постійно діючу комісію з питань
поводження з безхазяйними відходами
при Верхньосироватській сільській раді
З метою запобігання зменшення обсягів утворення відходів,
вдосконалення механізму їх обліку на виконання розпорядження голови
Сумської обласної державної адміністрації від 14.08.2018 №498 ОД «Про
постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними відходами»
керуючись ст.33, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами при Верхньосироватській сільській раді та затвердити її склад :
Аллахвердян Андранік Валерійович – заступник сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів сільської ради (голова комісії);
Почкун Катерина Євгеніївна – спеціаліст ІІ категорії відділу житловокомунального господарства, комунальної власності та житлово-комунального
господарства сільської ради (секретар комісії);
Степанова Галина Вікторівна – депутат сільської ради по виборчому
округу №2 (член комісії);
Панасенко Микола Іванович – депутат сільської ради по виборчому
округу № 8 (член комісії);
Старинський Олександр Петрович – депутат сільської ради по
виборчому округу №20 (член комісії);
Лиманська Надія Миколаївна – депутат сільської ради по виборчому
округу №25 (член комісії).

2.
Затвердити Положення про постійно діючу комісію з питань
поводження з безхазяйними відходами при Верхньосироватській сільській
раді (додається).
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та антикорупційної
діяльності, земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.
Сільський голова
А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про внесення змін до рішення «Про встановлення
вартості харчування учнів, які навчаються у
закладах загальної середньої освіти та шкільному
відділенні навчально-виховного комплексу
Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік»
від 22.12.2017 року
Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства», постановами
Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм
харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,
від 19.06.2002р. №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів
у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011р. №116 «Про
затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах,
операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану
вартість», ст. 56 Закону України «Про освіту», Верхньосироватська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення Верхньосироватської сільської ради від
22.12.2017 року «Про встановлення вартості харчування учнів, які
навчаються у закладах загальної середньої освіти та шкільному відділенні
навчально-виховного комплексу Верхньосироватської сільської ради на 2018
рік», виклавши пункт 4 у новій редакції:
«4. Звільнити від сплати за гаряче харчування в закладах середньої
освіти та шкільному відділенні навчально-виховного комплексу дітей, батьки
яких проходять службу у зоні дії антитерористичної операції, дітей – сиріт,
дітей, батьки яких загинули під час дій у зоні проведення антитерористичної

операції, та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з
малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких потерпіли від наслідків аварії на
ЧАЕС та дітей з особливими освітніми потребами.»
2. Пункти 1,2,3,5,6,7 рішення від 22.12.2017 року «Про встановлення
вартості харчування учнів, які навчаються у закладах загальної середньої
освіти та шкільному відділенні навчально-виховного комплексу
Верхньосироватської сільської ради на 2018 рік» залишити без змін.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньосироватської сільської
ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд заяви громадянки
Супрун Раїси Іванівни
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Супрун Р.І., мешканки
села Верхня Сироватка, вулиця Бобрицька, будинок №32, Сумського району,
Сумської області, про надання матеріальної допомоги на лікування у зв’язку
з онкохворобою, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
керуючись Положенням про порядок надання матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим
категоріям громадян, ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в
Україні»,
Законом
України
«Про
звернення
громадян»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Надати дозвіл для зарахування на банківський рахунок громадянина
Супруна Юрія Олексійовича, мешканця села Верхня Сироватка, вулиця
Бобрицька, будинок №32, Сумський район, Сумська область, у відділенні
Приватбанку надану рішенням 15-ої сесії 7-го скликання від 31.07.2018 року
матеріальну допомогу в сумі 3000 гривень (три тисячі грн. 00коп) його
матері Супрун Р.І. на лікування у зв’язку з онкохворобою.
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд заяви громадянки
Татаренко Ніни Олександрівни
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Татаренко Н.О.,
мешканки села Стінки, вулиця Центральна, будинок №34, Сумського району,
Сумської області, про надання матеріальної допомоги на лікування у зв’язку
з онкохворобою, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
керуючись Положенням про порядок надання матеріальної допомоги
громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим
категоріям громадян, ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в
Україні»,
Законом
України
«Про
звернення
громадян»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу в сумі 3 000,00 гривень (три тисячі грн. 00
коп.) Татаренко Н.О., мешканки села Стінки, вулиця Центральна, будинок
№34, Сумського району, Сумської області, на лікування у зв’язку з
онкохворобою, з зарахуванням коштів на банківський рахунок її доньки
Котенко Наталії Іванівни.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера
сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд заяви громадянки
Рощупкіна Сергія Олександровича
Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Рощупкіна С.О.,
мешканця села Верхня Сироватка, вулиця Зарічна, будинок №8, Сумського
району, Сумської області, про надання матеріальної допомоги на лікування у
зв’язку з дорого вартісною операцією на серці, враховуючи рекомендації
постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, керуючись Положенням про порядок надання
матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих
обставинах, та іншим категоріям громадян, ст. 26, 34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення
громадян», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати матеріальну допомогу в сумі 3 000,00 гривень (три тисячі грн. 00
коп.) громадянину Рощупкіну С.О., мешканцю села Верхня Сироватка,
вулиця Зарічна, будинок №8, Сумського району, Сумської області, на
лікування у зв’язку з дорого вартісною операцією на серці.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного
бухгалтера сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд заяви громадянки
Татаренко Лілії Сергіївни
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Татаренко Лілії Сергіївни,
мешканки села Верхня Сироватка, вулиця Прозорівська, будинок №5,
Сумського району, Сумської області, про надання матеріальної допомоги як
учаснику бойових дій АТО на придбання твердого палива, враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку, керуючись Положенням про порядок
надання матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних
життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, ст. 26,34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про
звернення громадян», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перенести розгляд даного питання на наступну чергову сесію.
2. Уповноважити постійну комісію з питань освіти, культури, охорони
здоров’я, молоді, фізкультури і спорту та соціального захисту населення
провести акт обстеження з метою встановлення типу опалення житлового
будинку громадянки Татаренко Л.С.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської
ради.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання матеріальної допомоги
учасникам бойових дій АТО
Верхньосироватської сільської ради
Розглянувши та обговоривши заяви мешканців Верхньосироватської
сільської ради, які є учасниками бойових дій АТО, про надання матеріальної
допомоги, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючись ст.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про звернення громадян», з метою фінансової підтримки учасників
антитерористичної операції, постраждалих учасників антитерористичної
операції та членів сімей загиблих під час здійснення АТО,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перенести розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги
учасникам бойових дій АТО, з зарахуванням коштів на банківські рахунки
членам їх родин, на наступну чергову сесію Верхньосироватської сільської
ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської
ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання матеріальної допомоги
учасникам бойових дій АТО
Верхньосироватської сільської ради
Розглянувши та обговоривши заяви мешканців Верхньосироватської
сільської ради, які є учасниками бойових дій АТО, про надання матеріальної
допомоги, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, керуючись ст.34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про звернення громадян», з метою фінансової підтримки учасників
антитерористичної операції, постраждалих учасників антитерористичної
операції та членів сімей загиблих під час здійснення АТО,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перенести розгляд питання щодо надання матеріальної допомоги
учасникам бойових дій АТО на наступну чергову сесію
Верхньосироватської сільської ради.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря
сільської ради.

Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд листа Міжрайонного управління
у Великописарівському та Краснопільському районах
Головного управління Держгеокадастру
у Сумській області №841/113-18
від 08.08.2018 року
Розглянувши листа Міжрайонного управління у Великописарівському та
Краснопільському районах Головного управління Держгеокадастру у Сумській
області №841/113-18 від 08.08.2018 про висловлення позиції щодо погодження
затвердження Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області
Комунальному підприємству «Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення
полігону твердих побутових та негабаритних відходів для міста Суми за
рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності на
території Великобобрицького старостинського округу Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для розміщення полігону твердих побутових та
негабаритних відходів для міста Суми Комунальному підприємству
«Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради за адресою:
територія
Великобобрицького старостинського округу Краснопільського району Сумської
області (за межами населеного пункту), відповідно до пункту 34 статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету
Міністрів України від 07.06.2017 року №413 «Про деякі питання удосконалення
управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського
призначення державної власності та розпорядження ними», враховуючи
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 року №60-р
«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних
громад», Верхньосироватська сільська рада

ВИРІШИЛА:

Погодити Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 7,4468 га для розміщення полігону твердих побутових та
негабаритних відходів для міста Суми
Комунальному підприємству
«Сумижилкомсервіс» Сумської міської ради за рахунок земель
сільськогосподарського призначення державної власності на території
Великобобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської області.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про розгляд листа Міськрайонного
управління у м. Сумах та Сумському
районі Головного управління Держгеокадастру
у Сумській області №1228/115-18
від 07.08.2018 року
Розглянувши лист Міськрайонного управління у м. Сумах та Сумському
районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області №1228/115-18
від 07.08.2018 року про висловлення позиції щодо надання Головним управлінням
Держгеокадастру у Сумській області дозволу громадянину Поготовці В’ячеславу
Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,10 гектара у власність для індивідуального
садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області,
відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 07.06.2017 року №413 «Про
деякі питання удосконалення управління у сфері використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними»,
враховуючи Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60-р
«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення
державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Погодити надання Головним управлінням Держгеокадастру у Сумській області
дозволу громадянину Поготовці В’ячеславу Васильовичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,10 гектара
у
власність
для
індивідуального
садівництва
за
рахунок
земель
сільськогосподарського призначення на території Верхньосироватської сільської
ради Сумського району Сумської області.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення особистогоселянського господарства
Розглянувши заяву громадянки України Садової Тамари Павлівни,
спадкоємиці ½ частини житлового будинку померлого сина Садового Юрія
Григоровича (згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від
12.07.2012, реєстр. №1322) про надання їй дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
загальною площею
0,10 га – ½ частка та для ведення особистого
селянського господарства загальною площею 0,0889 га – ½ частка за
адресою: село Верхня Сироватка, вулиця Центральна, 21, Сумського району
Сумської області що належали її померлому сину Садовому Юрію
Григоровичу на підставі свідоцтва про право на спадщину за законом від
13.01.2004 року, реєстр. №42, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись статтями 12,
40, 87, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, частинами 3, 6 розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», статті 26 Закону України «Про землеустрій»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.
Надати громадянці України Садовій Тамарі Павлівні дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,10 га – ½ частка та для
ведення особистого селянського господарства загальною площею 0,0889 га ½ частка за адресою: село Верхня Сироватка, вулиця Центральна, 21 на
території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області.
2.
Громадянці України Садовій Тамарі Павлівні замовити виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичній особі, що
володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі
якої працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих
інженерів – землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із
землеустрою або фізичній особі – підприємцю, який володіє необхідним
технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером –
землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення особистого селянського господарства
Розглянувши заяву громадянина України Страшненко Володимира
Івановича власника житлового будинку за адресою: вулиця Вигін, 101, село
Малий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області, про надання
йому дозволу на виготовлення технічної документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого
селянського господарства на території Верхньосироватської сільської ради,
за адресою: вулиця Вигін, 101, село Малий Бобрик, Краснопільського
району, Сумської області, що перебувають в його користуванні, відповідно
до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного
кодексу України, частинами 3, 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо розмежування земель державної та комунальної
власності»
статті
26
Закону
України
«Про
землеустрій»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати громадянину України Страшненко Володимиру Івановичу
дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0400 га та

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею
0,2500 га на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Вигін, 101, село Малий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області.
2. Громадянину України Страшненко Володимиру Івановичу замовити
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичній
особі, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у
складі якої працює за основним місцем роботи не менше двох
сертифікованих інженерів – землевпорядників, які є відповідальними за
якість робіт із землеустрою або фізичній особі – підприємцю, який володіє
необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим
інженером – землевпорядником, відповідальним за якість робіт із
землеустрою.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення особистого селянського господарства
Розглянувши заяву громадянки України Козлової Клавдії Кирилівни
власниці житлового будинку за адресою: вулиця Російська, 1, село Великий
Бобрик, Краснопільського району, Сумської області, про надання їй дозволу
на виготовлення технічної документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського
господарства на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Російська, 1, село Великий Бобрик, Краснопільського району,
Сумської області, що перебувають в її користуванні, відповідно до пункту 34
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись статтями 12, 40, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу
України, частинами 3, 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розмежування земель державної та комунальної власності» статті 26
Закону України «Про землеустрій», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати громадянці України Козловій Клавдії Кирилівні дозвіл на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0500 га та для
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2600

га на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця
Російська, 1 село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області.
2. Громадянці України Козловій Клавдії Кирилівні замовити виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичній особі, що
володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі
якої працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих
інженерів – землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із
землеустрою або фізичній особі – підприємцю, який володіє необхідним
технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером
– землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення особистого селянського господарства
Розглянувши заяву громадянина України Трет’яка Євгена
Володимировича власника житлового будинку за адресою: вулиця Нова
Займа, 16, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області,
про надання йому дозволу на виготовлення технічної документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в
натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для
ведення
особистого
селянського
господарства
на
території
Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця Нова Займа, 16, село
Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області, що
перебувають в його користуванні, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
40, 116, 118, 120, 121, 122 Земельного кодексу України, частинами 3, 6
розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності» статті 26 Закону України «Про
землеустрій», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати громадянину України Трет’яку Євгену Володимировичу дозвіл
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) орієнтовною площею 0,0700 га та для ведення

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2300 га на
території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця Нова
Займа, 16 село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області.
2. Громадянину України Трет’яку Євгену Володимировичу замовити
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) юридичній особі, що володіє
необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої
працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів
– землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою або
фізичній особі – підприємцю, який володіє необхідним технічним і
технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером –
землевпорядником, відповідальним за якість робіт із землеустрою.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства
Розглянувши заяву громадянина України Колєнчикова Віктора
Володимировича користувача земельної ділянки що розташована в
межах населеного пункту села Великий Бобрик по вулиці Залізняцькій,
про надання йому дозволу на виготовлення технічної документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), для ведення особистого селянського господарства
на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця
Залізняцька, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
керуючись
статтями 12, 121, 122
Земельного кодексу України, частинами 3, 6 розділу II «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Відмовити в наданні дозволу громадянину України Колєнчикову
Віктору Володимировичу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для ведення особистого селянського господарства
орієнтованою площею 0,1985 га на території Верхньосироватської
сільської ради, за адресою: село Великий Бобрик, вулиця Залізняцька,
Краснопільського району, Сумської області в зв’язку тим, що рішенням
Верхньосироватської сільської ради 7 скликання 12 сесії від 29.05.2018
року громадянину Колєнчикову В.М. було надано дозвіл на розробку
технічної документацію із землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
ведення особистого селянського господарства за адресою: село Великий
Бобрик, вулиця Малі Гайдуки, 6/2, на території Верхньосироватської
сільської ради, Краснопільського району, Сумської області.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про присвоєння адрес
земельним ділянкам
Розглянувши заяву громадянина України Савельєва Юрія
Олександровича, зареєстрованого за адресою: село Верхня Сироватка,
вулиця Долина, 80, Сумського району Сумської області, який діє від імені
громадянки України Заговори Ліни Іванівни, зареєстрованої за адресою: с.
Верхня Сироватка, вул. Долина, 80, Сумського району Сумської області, на
підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Сумського міського
нотаріального округу від 04.05.2017 року, реєстр. №199, про присвоєння
адрес земельним ділянкам, що утворилися у зв’язку з поділом земельної
ділянки загальною площею 0,0667 га – для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
кадастровий номер: 5924782900:01:004:1152, та земельної ділянки загальною
площею 0,2980 га – для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер: 5924782900:01:004:1153, розташованих за адресою:
Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Долина,
80, що знаходяться у власності громадянки Заговори Ліни Іванівни на
підставі рішення 3 сесії 7 скликання Верхньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області від 06 грудня 2017 року, право власності
на які зареєстровано в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
07.06. 2018 року державним реєстратором Хотінської селищної ради
Сумського району Сумської області Іземенко Ю.В., відповідно до статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статей 12, 122
Земельного кодексу України, Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
У зв’язку з виготовленням громадянкою Заговорою Ліною Іванівною
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки

загальною площею 0,0667 га для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер: 5924782900:01:004:1152, розташованої за адресою: Сумська область,
Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Долина, 80, що знаходиться
у її власності на підставі рішення 3 сесії 7 скликання Верхньосироватської
сільської ради Сумського району Сумської області від 06 грудня 2017 року,
право власності на яку зареєстровано в державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно 07.06. 2018 року державним реєстратором Хотінської
селищної ради Сумського району Сумської області Іземенко Ю.В. (згідно
витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 07.06.2018 року, серія та номер витягу:
126685082) на дві земельні ділянки: загальною площею 0,0285 га, з цільовим
призначенням:
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер: 5924782900:01:004:1194, та загальною площею 0,0382 га, з цільовим
призначенням:
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер: 5924782900:01:004:1195, присвоїти адреси:
- Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця
Долина, 80 земельній ділянці загальною площею 0,0285 га, з цільовим
призначенням:
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер: 5924782900:01:004:1194;
- Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця
Долина, 80/1 земельній ділянці загальною площею 0,0382 га, з цільовим
призначенням:
для
будівництва
і
обслуговування
житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий
номер: 5924782900:01:004:1195.
2.
У зв’язку з виготовленням громадянкою Заговорою Ліною Іванівною
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
загальною площею 0,2980 га для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер: 5924782900:01:004:1153, за адресою:
Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Долина,
80, що знаходиться у її власності на підставі рішення 3 сесії 7 скликання
Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області від
06 грудня 2017 року, право власності на яку зареєстровано в державному
реєстрі речових прав на нерухоме майно 07.06. 2018 року державним
реєстратором Хотінської селищної ради Сумського району Сумської області
Іземенко Ю.В. ( згідно витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно про реєстрацію права власності від 07.06.2018 року, серія та
номер витягу: 126691500) на дві земельні ділянки: загальною площею 0,1351
га, з цільовим призначенням: для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер: 5924782900:01:004:1196, та загальною
площею 0,1629 га, з цільовим призначенням: для ведення особистого

селянського господарства, кадастровий номер: 5924782900:01:004:1197,
присвоїти адреси:
- Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Долина,
80,
земельній ділянці загальною площею 0,1351 га, з цільовим
призначенням: для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер: 5924782900:01:004:1196;
- Сумська область, Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Долина,
80/1, земельній ділянці загальною площею 0,1629 га, з цільовим
призначенням: для ведення особистого селянського господарства,
кадастровий номер: 5924782900:01:004:1197.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про уточнення адреси
земельної ділянки
Розглянувши заяву громадянина України Панченка Володимира
Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: село Верхня Сироватка,
вулиця Будівельна,7, Сумського району Сумської області, про уточнення
адреси земельної ділянки, що була передана йому у власність на підставі
рішення виконавчого комітету Верхньосироватської сільської ради №17 від
20 вересня 1995 року для індивідуального житлового будівництва та ведення
особистого підсобного господарства в селі Верхня Сироватка по вулиці
Будівельній та на яку видано державний акт серії СМ №3715, який
зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності
за №316 від 21 червня 1995 року, відповідно до статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» , статей 12, 122 Земельного кодексу
України,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Присвоїти уточнену адресу земельній ділянці: Сумська область,
Сумський район, село Верхня Сироватка, вулиця Будівельна, 7, що була
передана у приватну власність громадянину Панченку Володимиру
Анатолійовичу для індивідуального житлового будівництва та ведення
особистого підсобного господарства в селі Верхня Сироватка по вулиці
Будівельній.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про уточнення адреси
земельним ділянкам
Розглянувши заяву громадянки України Брюханової Лілії Петрівни,
мешканки м. Суми, вул. Супруна, буд. 34, кв. 31 про уточнення адрес
земельним ділянкам, що знаходяться у власності громадянки Брюханової Лілії
Петрівни з цільовим використанням для будівництва та обслуговування
житлового будинку та споруд (присадибна ділянка) згідно державного акту на
право приватної власності на землю на підставі рішення 39 сесії 5 скликання від
12.12.2008 року, зареєстровано в реєстрі за № 011061301537, видавник
Верхньосироватська сільська рада від 10.03.2010 року та ведення особистого
селянського господарства згідно державного акту на право приватної власності
на землю на підставі рішення 39 сесії 5 скликання від 12.12.2008 року,
зареєстровано в реєстрі за № 011061301538, видавник Верхньосироватська
сільська рада від 10.03.2010 року, за адресою:
вул. 8-го Березня, 8а, село
Верхня Сироватка, Сумського району Сумської області, відповідно до статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку
присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна комунальної,
державної, приватної власності в межах населених пунктів на території
Верхньосироватської сільської ради, Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти уточнену адресу: вулиця 8-го Березня, 8/3, село Верхня
Сироватка, Сумський район, Сумська область, земельній ділянці за цільовим
використанням для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею
0,1033 га, кадастровий номер 5924782900:01:006:0400.
2. Присвоїти уточнену адресу: вулиця 8-го Березня, 8/3, село Верхня
Сироватка, Сумський район, Сумська область, земельній ділянці за цільовим
використанням для ведення особистого селянського господарства, загальною
площею 0,0500 га, кадастровий номер 5924782900:01:006:0401.
Сільський голова

А. М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування будівель громадських
та релігійних організацій і передачі
земельної ділянки в постійне користування
Розглянувши заяву настоятеля Вознесенської релігійної громади
(парафії) с.В.Бобрик Краснопільського району Сумської області Сумської
Єпархії Української православної церкви протоієрея Георгія Олеговича
Лісовця, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва
та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, за
адресою: вулиця Пирогова, 1А, село Великий Бобрик, на території
Верхньосироватської сільської ради, Краснопільського району, Сумської
області відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 122, 126 Земельного
кодексу України, статтями 4, 15, 16, 18 Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Вознесенській релігійній громаді (парафії) с.В.Бобрик
Краснопільського району Сумської області Сумської Єпархії Української
православної церкви, технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних
організацій на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Пирогова 1А, село Великий Бобрик, Краснопільського району,
Сумської області.

2. Передати Вознесенській релігійній громаді (парафія) земельну ділянку в
постійне користування, кадастровий номер 5922380800:01:003:0829
загальною площею 0,3718 га – для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій, за рахунок земель житлової та
громадської забудови комунальної власності Верхньосироватської сільської
ради, за адресою: вулиця Пирогова 1А, село Великий Бобрик,
Краснопільського району, Сумської області.
3. Земельні сервітути не встановлені, наявні обмеження у використанні
земельної ділянки та додержання режиму відсутні.
4. Довести до відома Вознесенську релігійну громаду (парафію) про
необхідність проведення державної реєстрації речового права комунальної
власності на земельну ділянку Верхньосироватської сільської ради
одночасно з державною реєстрацією речового права постійного
користування земельною ділянкою відповідно до Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Вознесенській релігійній громаді (парафія) виконувати обов’язки
користувача земельної ділянки відповідно до вимог статті 96 Земельного
кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону земель».
6. Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово-комунального господарства Верхньосироватської сільської ради
внести відповідні зміни до земельної – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд та ведення
особистого селянського господарства та передачу
земельних ділянки у спільну часткову власність
Розглянувши заяву громадян України Довженка Миколи Івановича і
Довженка Юрія Івановича та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
громадянину Довженку Миколі Івановичу (1/2 частка земельної ділянки),
громадянину Довженку Юрію Івановичу (1/2 частка земельної ділянки) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд та ведення особистого селянського господарства на території
Верхньосироватської сільської ради, село Великий Бобрик, вулиця Гайдуки,
15, Краснопільського району Сумської області, відповідно до пункту 34
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту
«б» статті 12, статей 40, 87, 118, 120, 121, частини першої статті 122, статті
126 Земельного кодексу України, статей 4, 15, 16, 18 Закону України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянину
Довженку Миколі Івановичу (1/2 частка земельної ділянки), громадянину
Довженку Юрію Івановичу (1/2 частка земельної ділянки) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та

для ведення особистого селянського господарства на території
Верхньосироватської сільської ради, село Великий Бобрик, вулиця
Гайдуки, 15 Краснопільського району Сумської області.
2. Передати громадянам
України Довженку Миколі Івановичу та
Довженку Юрію Івановичу у спільну часткову власність, по ½ частці
кожному, земельні ділянки загальною площею 0,2913 га, в тому числі:
0,0481 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських
будівель
і
споруд,
кадастровий
номер
5922380800:01:001:0806 та 0,2432 га – для ведення особистого селянського
господарства, кадастровий номер 5922380800:01:001:0807, що перебувають
у їх користуванні, за адресою: Сумська область, Краснопільський район,
село Великий Бобрик, вулиця Гайдуки, 15.
3. Земельні сервітути та наявні обмеження у використанні земельних
ділянок не встановлені.
4. Довести до відома громадян Довженка Миколи Івановича та Довженка
Юрія Івановича про необхідність державної реєстрації речового права на
земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Громадянам Довженку Миколі Івановичу та Довженку Юрію Івановичу
виконувати обов’язки власників земельних ділянок відповідно до вимог ст.
91 Земельного кодексу України.
6. Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово – комунального господарства внести відповідні зміни до
земельно – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого
селянського господарства та передачу
у власність земельних ділянок
Розглянувши заяву громадянки України Іващевої Катерини Антонівни,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства на
території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця Нова
Займа, 19, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області,
що перебувають в її користуванні, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
40, 118, 121, 122, 126 Земельного кодексу України, статями 4, 15, 16, 18
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити громадянці України Іващевій Катерині Антонівні, технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства

на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця Нова
Займа, 19, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області.
2. Передати громадянці України Іващевій Катерині Антонівні у власність
земельні ділянки, що знаходяться в її користуванні, кадастровий номер
5922380800:01:003:0830 загальною площею 0,0395 га – для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 5922380800:01: 003:0831
загальною площею 0,1141 га – для ведення особистого селянського
господарства на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Нова Займа, 19, село Великий Бобрик, Краснопільського району,
Сумської області.
3. Земельні сервітути не встановлені, наявні обмеження у використанні
земельних ділянок та додержання режиму відсутні.
4. Довести до відома громадянки України Іващевої Катерини Антонівни про
необхідність державної реєстрації речового права на земельні ділянки
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Громадянці України Іващевій Катерині Антонівні виконувати обов’язки
власниці земельних ділянок відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону земель».
6. Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово-комунального господарства Верхньосироватської сільської ради
внести відповідні зміни до земельної – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого
селянського господарства та передачу
у власність земельних ділянок
Розглянувши заяву громадянина України Абрамітова Сергія
Володимировича, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського
господарства на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Гайдуки, 54, село Великий Бобрик, Краснопільського району,
Сумської області, що перебувають в його користуванні, відповідно до пункту
34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись статтями 12, 40, 118, 121, 122, 126 Земельного кодексу України,
статями 4, 15, 16, 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити громадянину України Абрамітову Сергію Володимировичу,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства

на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця
Гайдуки, 54, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області.
2. Передати громадянину України Абрамітову Сергію Володимировичу у
власність земельні ділянки, що знаходяться в його користуванні,
кадастровий номер 5922380800:01:001:0808 загальною площею 0,1059 га –
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
5922380800:01:001:0809 загальною площею 0,2597 га – для ведення
особистого селянського господарства на території Верхньосироватської
сільської ради, за адресою: вулиця Гайдуки, 54, село Великий Бобрик,
Краснопільського району, Сумської області.
3. Земельні сервітути не встановлені, наявні обмеження у використанні
земельних ділянок та додержання режиму відсутні.
4. Довести до відома громадянина України Абрамітова Сергія
Володимировича про необхідність державної реєстрації речового права на
земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Громадянину України Абрамітову Сергію Володимировичу виконувати
обов’язки власника земельних ділянок відповідно до вимог статті 91
Земельного кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону
земель».
6. Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово-комунального господарства Верхньосироватської сільської ради
внести відповідні зміни до земельної – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого
селянського господарства та передачу
у власність земельних ділянок
Розглянувши заяву громадянина України Корольова Віктора Івановича,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства на
території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця Гайдуки,
45, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської області, що
перебувають в його користуванні, відповідно до пункту 34 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
40, 118, 121, 122, 126 Земельного кодексу України, статями 4, 15, 16, 18
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити громадянину України Корольову Віктору Івановичу, технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства

на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою: вулиця
Гайдуки, 45, село Великий Бобрик, Краснопільського району, Сумської
області.
2. Передати громадянину України Корольову Віктору Івановичу у власність
земельні ділянки, що знаходяться в його користуванні, кадастровий номер
5922380800:01:001:0810 загальною площею 0,0579 га – для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), кадастровий номер 5922380800:01:001:0811
загальною площею 0,2172 га – для ведення особистого селянського
господарства на території Верхньосироватської сільської ради, за адресою:
вулиця Гайдуки, 45, село Великий Бобрик, Краснопільського району,
Сумської області.
3. Земельні сервітути не встановлені, наявні обмеження у використанні
земельних ділянок та додержання режиму відсутні.
4. Довести до відома громадянина України Корольова Віктора Івановича
про необхідність державної реєстрації речового права на земельні ділянки
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Громадянину України Корольову Віктору Івановичу виконувати
обов’язки власника земельних ділянок відповідно до вимог статті 91
Земельного кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону
земель».
6. Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово-комунального господарства Верхньосироватської сільської ради
внести відповідні зміни до земельної – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення особистого селянського господарства
та передачу у власність земельної ділянки
Розглянувши заяву громадянки України Швед Світлани Миколаївни,
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства на території Верхньосироватської сільської ради,
за адресою: вулиця Пеньки, 12, село Великий Бобрик, Краснопільського
району, Сумської області, що перебуває в її користуванні, відповідно до
пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись статтями 12, 40, 118, 121, 122, 126 Земельного кодексу
України, статями 4, 15, 16, 18 Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Верхньосироватська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити громадянці України Швед Світлані Миколаївні, технічну
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення особистого
селянського господарства на території Верхньосироватської сільської ради,
за адресою: вулиця Пеньки, 12, село Великий Бобрик, Краснопільського
району, Сумської області.
2.
Передати громадянці України Швед Світлані Миколаївні у власність
земельну ділянку, що знаходиться в її користуванні, кадастровий номер
5922380800:01:004:0819 загальною площею 0,4844 га – для ведення

особистого селянського господарства на території Верхньосироватської
сільської ради, за адресою: вулиця Пеньки, 12, село Великий Бобрик,
Краснопільського району, Сумської області.
3.
Земельні сервітути не встановлені, наявні обмеження у використанні
земельної ділянки та додержання режиму відсутні.
4.
Довести до відома громадянку України Швед Світлану Миколаївну про
необхідність державної реєстрації речового права на земельну ділянку
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень».
5.
Громадянці України Швед Світлані Миколаївні виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного
кодексу України, статті 35 Закону України «Про охорону земель».
6.
Спеціалістам відділу земельних відносин, комунальної власності та
житлово-комунального господарства Верхньосироватської сільської ради
внести відповідні зміни до земельної – облікової документації.
Сільський голова

А.М. Александрова

УКРАЇНА
ВЕРХНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сумського району Сумської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 01 жовтня 2018 року
село Верхня Сироватка
Про прийняття на баланс
Верхньосироватської сільської ради
мережі водопостачання с. М. Бобрик
Заслухавши заяву директора СТОВ «Вікторія» Швачича Віктора
Івановича, обговоривши інформацію сільського голови Александрової Алли
Миколаївни щодо прийняття від СТОВ «Вікторія» на баланс
Верхньосироватської сільської ради мережі водопостачання села Малий
Бобрик, керуючись ст.26, 43, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Верхньосироватська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти від СТОВ «Вікторія» на баланс Верхньосироватської
сільської ради мережу водопостачання в с. М.Бобрик, а саме водопровід
протяжністю 2090 м, балансова вартість якого 42 020 грн 00 коп.
2.
Виконавчому комітету визначити підрядну організацію з
обслуговування водопроводу для забезпечення експлуатації та надання
якісних послуг з водопостачання жителям с. М.Бобрик.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
сільського голови Аллахвердяна А.В.

Сільський голова

А.М. Александрова

