
                                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

16 сесії 7 скликання Чупахівської селищної ради 15.03.2019  

початок о 10.00 годині 
 

1.  Про затвердження звіту селищного голови про роботу виконавчих органів 

ради за 2018 рік 

Доповідає: Кужель О.В. – селищний голова 
2. Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік 

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

3. Про припинення дії юридичної особи шляхом ліквідації Новопост-
роєнського навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Чупахівської селищної ради 

Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

4. Про внесення змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської  
селищної ради від 21.12.2018 р. « Про селищний бюджет на 2019 рік » 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

5. Про прийняття субвенції з районного бюджету на утримання соціальних 
працівників  

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

6. Про прийняття іншої субвенції з обласного бюджету на оздоровлення дітей 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 
7. Про повернення частини субвенції на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

8. Про прийняття іншої субвенції з обласного бюджету  

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 

9. Про внесення змін до рішення 15 сесії сьомого скликання Чупахівської 
селищної ради від 12.02.2019 р. «Про зміни до селищного бюджету на 2019 

рік» 

Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу 
10. Про внесення змін до рішення Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 22.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2019 рік» 

Доповідає: Діброва Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу 
11. Про внесення змін до рішення Чупахівської селищної ради сьомого 

скликання від 22.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2019 рік» 

Доповідає: Діброва Л.О. - в.о. начальника фінансового відділу 
12. Про затвердження Положення та склад комісії з визначення  та 

відшкодування Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок 

використання земельних ділянок комунальної власності з порушенням 
законодавства 

Доповідає: Чуб П.А- начальник організаційно-кадрової, загальної роботи,     

зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 



13. Про скорочення  штату працівників  Комунального закладу  «Публічна 

бібліотека Чупахівської селищної ради» 

 Доповідає: Чуб П.А- начальник організаційно-кадрової, загальної роботи,     
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 

14. Про  затвердження  штатного  розпису адміністративного  та  робітничого  

персоналу КП  «Добробут»  Чупахівської селищної ради  

Доповідає: Чуб П.А- начальник організаційно-кадрової, загальної роботи,     
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення 

15. Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

16. Про надання дозволу  на складання обмінного файлу на межу населених 

пунктів с.Коновалик, с. Софіївка, с. Оленинське, смт. Чупахівка, с. 

Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської селищної  
ради Охтирського району 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 
17. Про поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  

с.Коновалик, с. Софіївка, с. Оленинське, смт. Чупахівка, с. Духовниче, 

с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської селищної ради Охтирського 

району 
 Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

18. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у власність гр. Радьку Миколі Івановичу  для ведення особистого 

селянського господарства в смт. Чупахівка. 

 Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  
19. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  гр. Заривних Раїсі Олександрівні у власність для ведення особистого 

селянського господарства в смт. Чупахівка 
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Герус М.І. 

 Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Герус М.І. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології 



22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

Герус М.Ф. 
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник земельного відділу економічного 

розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Герус М.Ф. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  
24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Малишу М.О. 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  
25. Про внесення змін до рішення шостої сесії двадцять третього скликання 

Чупахівської селищної ради від 12.03.1999 року « Про внесення зміни в 

площі земельних ділянок громадян смт Чупахівка, переданих у приватну 
власність» 

Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

26. Про грошові виплати окремим категоріям учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС  

Доповідає: Кузьменко Л.Г. – начальник відділу по наданню 

адміністративних та соціальних послуг 
27. Про виплати стипендій учасникам бойових дій та інвалідам війни яким 

виповнилось 90 років  

Доповідає: Кузьменко Л.Г. – начальник відділу по наданню 

адміністративних та соціальних послуг 
28. Про внесення змін до рішення  першої сесії сьомого скликання від 

29.12.2017 « Про утворення виконавчого комітету  Чупахівської селищної 

ради, визначення його чисельності та затвердження персонального складу» 
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради 

29.Про  делегування кандидата від  Чупахівської селищної ради  до складу 

Госпітальної ради Охтирського  госпітального округу  

Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради 
30.Різне: Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради  

до  Прем’єр-Міністра України Гройсмана В. Б., Верховної Ради України,  

Міністерства фінансів України  

Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради 
 

 

 


