
Примірний порядок денний 18 сесії 7 скликання 
Чупахвської селищної ради 18.06.2019

1. Про затвердження акту обстеження земельної ділянки від 12.06.2019
2. Затвердження договору оренди приміщення, розташованого за  
 адресою: смт Чупахівка провул. Молодіжний, б.2

3. Про прийняття субвенції  з  державного бюджету місцевим бюджетам на
формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних  громад  у  2019
році.

4.  Про прийняття субвенцій з обласного бюджету.
5. Про внесення змін до рішення 14 сесії  сьомого скликання Чупахівської

селищної ради від 21.12.2019 року  «Про бюджет Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної  громади на 2019 рік».

6. Про встановлення податку на майно (в частині транспортного податку) на
території  Чупахівської  селищної  ради  об’єднаної  територіальної
громади на 2020 рік.

7. Про встановлення   розміру  ставки      збору  за  місця для  паркування
транспортних засобів  на  майданчиках для  платного паркування в  смт.
Чупахівка  на 2020 рік.

8. Про встановлення туристичного збору на території Чупахівської селищної
ради об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

9.  Про  встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при
спрощеній  системі  оподаткування  на  території  Чупахівської  селищної
ради на 2020 рік.

10. Про встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного  податку  на
території Чупахівської селищної ради на 2020 рік.

11.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської   селищної ради
на 2020 рік.

12. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельних  ділянок. 
13. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  релігійній

громаді 
14.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Кириченко В.А.
15.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Протопопову
В.А.

16. Про передачу у власність земельної ділянки Максакову О.С.
17. Про затвердження технічної документації із землеустрою

      18. Про добір земельних ділянок на земельні торги ( аукціон)



    19.Про  внесення  змін  у  рішення  13  сесії  7  скликання  Чупахівської
селищної ради від 07.12.2018 « Про надання громадянам – учасникам АТО
дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних
ділянок для ведення осг»
    20.  Про  внесення  змін  у  рішення  11  сесії  7  скликання  Чупахівської
селищної ради від 06.09.2018 « Про надання громадянам – учасникам АТО
( УБД) дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок для ведення осг»
    21.  Про  надання  дозволу  на  виготовлення  земельної  документації
Кириченко В.А.
    22. Про затвердження Положення про відділ надання адміністративних та
соціальних послуг Чупахівської селищної ради
    23.  Про затвердження Регламенту відділу надання адміністративних та
соціальних послуг Чупахівської селищної ради
   24.  Про  затвердження  Переліку  надання  адміністративних  послуг  в
Чупахівській селищній раді
   25. Про надання пільг окремим категоріям громадян.
   26. Про затвердження Програми фінансової підтримки КП « Добробут» на
2019 рік.
   27.  Про  внесення  змін  до  «  Програми  розвитку  освіти  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області в 2019-2022 роках»
     


