
Примірний Порядок денний 24 сесії 7 скликання 
Чупахівської селищної ради 28.01.2020 року  

Засідання сесії в 14.00 год.

1. Про  затвердження  Програми  забезпечення  медичною
стоматологічною  допомогою  населення   Чупахівської  об’єднаної
територіальної  громади  Комунальним   некомерційним  підприємством
«Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної
ради на 2020 рік     

Доповідає: Ашурова Г.Г.- головний лікар КНП « Центр надання медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 

     2.  Про  затвердження Програми фінансової підтримки Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради на 2020 рік 

Доповідає: Ашурова Г.Г.- головний лікар КНП « Центр надання медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради 
     3.  Про  затвердження  Програми фінансової  підтримки комунального
підприємства  «Добробут»   Чупахівської  селищної  ради на  2020  рік
Доповідає: Хижняк  С.В  -  начальник  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою
     4. Про затвердження Програми «Безпечне та якісне харчування дітей у
закладах  освіти   Чупахівської  селищної  ради  на  2020-2022  роки»
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
     5.  Про  затвердження  передавального  акта  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
     6.  Про  затвердження  передавального  акта  відділу  освіти,  молоді  та
спорту Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
     7. Про прийняття субвенції з районного бюджету 
    Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     8. Про внесення змін до рішення 23 сесії сьомого скликання Чупахівської
селищної  ради  від  24.12.2019 року  «Про бюджет Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
     Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
      9.  Про затвердження  коштів вільного залишку селищного бюджету
Чупахівської селищної ради 
     Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
     10. Про виділення  коштів з вільного залишку  
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
      11. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням
соціальної  допомоги  вдома  комунальної  установи  «  Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
     Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»
      12.  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»
Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»
      13. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням
соціальної  допомоги  вдома  комунальної  установи  «  Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
Доповідає: Саєнко О.В.- директор КУ «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»
      14. Про затвердження договорів оренди
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
     15.  Про  затвердження  актів  безоплатної  передачі  дров  з  балансу
Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
     16.   Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  –учаснику  АТО
Божко Сергію Івановичу для ведення особистого селянського господарства.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
      17.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Лихман  Юрію
Григоровичу для ведення особистого селянського господарства 
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    18.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  –учаснику  АТО
Дубровському Дмитру Олександровичу для ведення особистого селянського
господарства
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     19.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Сулизі  Юрію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    20.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки у власність громадянину Невдачину Сергію
Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
   21. Про  затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  гр.  Хрякову  Сергію  Миколайовичу  для  ведення
особистого  селянського  господарства  на  території  Чупахівської  селищної
ради.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології



  22.  Про  надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  несільськогосподарського  призначення  за  адресою :  с.
Оленинське, вул. Хліборобська, 20.
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
   23. Про внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р.  «Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із
землеустрою Лондар Євгенію Володимировичу»
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
  24. Про внесення змін до рішення 13 сесії 7 скликання селищної ради від
07.12.2018р.  «Про  надання  дозволу  на  розробку  документації  із
землеустрою Березці Володимиру Миколайовичу».
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
    25. Про внесення змін до рішення 6 сесії 23 скликання селищної ради від
12.03.1999р. «Про внесення зміни 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  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в
натурі (на місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв)
Доповідає: Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
     27.  Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ОТГ на 2020 рік
Доповідає: Кузьменко  Л.Г.  -  начальник  Відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
     28.  Про  внесення  змін  до  структури  відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
Доповідає: Кузьменко  Л.Г.  -  начальник  Відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
      29. Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в
Відділі «Центр надання адміністративних послуг»  Чупахівської селищної
ради
Доповідає: Кузьменко  Л.Г.  -  начальник  Відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
     30.  Про  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  мешканців
Чупахівської селищної ОТГ
Доповідає: Кузьменко  Л.Г.  -  начальник  Відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
     31.  Про  надання  додаткових  пільг  окремим  категорія  громадян  на
території  Чупахівської селищної ради в 2020році
Доповідає: Кузьменко  Л.Г.  -  начальник  Відділу  «Центр  надання
адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради
    32. Про надання матеріальної допомоги Барздовій Тетяні Яківні
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради



    33.  Про  звернення  до  Охтирської  районної  ради  стосовно  передачі
закладів освіти, розташованих на території Олешнянської сільської ради на
баланс відділу освіти Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
    34. Різне:
      Про звернення до народного депутата України Миколи Задорожного та
Міністра розвитку громад та територій України Альони Бабак     
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради


