
Примірний порядок денний 21 сесії 7 скликання 
Чупахвської селищної ради 27.11.2019

1. Про затвердження  Програми «Гордість громади» на 2020 рік
2. Про затвердження Програми благоустрою на території Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік
3. Про затвердження акту передачі дров з обліку Чупахівської селищної 

ради на облік відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної 
ради та КНП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги 
Чупахівської селищної ради»

4. Про затвердження проекту Стратегічного плану розвитку Чупахівської 
об’єднаної територіальної громади на 2020-2027 роки

5. Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 
на 2020 рік

6. Про затвердження плану діяльності Чупахівської  селищної ради з 
підготовки  регуляторних актів в 2020 році

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

селищної  ради    від  21.12.2018  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади  на 2019 рік»

9. Про переведення закладів освіти Чупахівської селищної ради на умови
самостійного  ведення  господарської  діяльності  та  бухгалтерського
обліку.

10. Про  затвердження  Програми  надання  одноразової допомоги  дітям-
сиротам  та дітям,  позбавленим  батьківського піклування,  після
досягнення  18-річного віку.

11. Про  надання  одноразової допомоги  дітям-сиротам  та дітям,
позбавленим батьківського піклування,  після  досягнення  18-річного
віку.

12. Про  внесення  змін  до  штатного  розпису   Чупахівської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.

13. Про прийняття на обслуговування до відділення ( групи ) підтриманого
проживання  осіб  похилого віку  та  осіб  з  інвалідністю комунальної
установи « Центр надання соціальних послуг Чупахівської  селищної
ради»   

14. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Бондаренко О.М.

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для ведення
особистого селянського господарства Боровенському Ю.П.

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою для ведення
особистого селянського господарства Рахмаіл О.М.



17. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки   у  власність
Калашник О.С.

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  Дубровському  Д.О.  для  ведення  особистого
селянського господарства.

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність Кириченко В.Г. для ведення особистого селянського
господарства.

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки  у  власність  Комарицькому  К.В.  для  ведення  особистого
селянського господарства.

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність Малишу М.О. для ведення особистого селянського
господарства.

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної
ділянки у власність Невдачину І.О. для ведення особистого селянського
господарства.

23. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки ПСП АФ «Піонер» для обслуговування
будівель торгівлі.

24. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки ПСП АФ «Десна»  для  обслуговування
будівель торгівлі.

25. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  для
ведення особистого селянського господарства Малиш А.А.

26. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  для
ведення особистого селянського господарства Термус А.М.

27. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  для
ведення особистого селянського господарства Резніченко В.П.

28. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  для
ведення особистого селянського господарства Плєшакову О.С.

29. Про  надання  дозволу  на  виготовлення  проекту  землеустрою  для
ведення особистого селянського господарства Почепцову В.Г.

30. Про  передачу  земельної  ділянки  комунальної  власності  в  оренду
Білковському Б.М.

31. Про поділ земельних  ділянок комунальної власності.
32. Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Кононенко Олені Євгенівні

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

          (на місцевості) Кононенко Олені Євгенівні


