
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання

                                                             Шоста сесія

ПРОТОКОЛ

Шоста сесія селищної ради

від 26.04.2018 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ

Шостої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 26.04.2018 
смт. Чупахівка

Обрано депутатів - 14
Присутні на сесії – 11 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий
порядок денний та регламент роботи сесії:

1.  Про  розгляд   депутатського   звернення  Борисенко  Миколи
Олександровича
    Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
2. Про розгляд  депутатського  звернення Хижняка Анатолія Олександровича
    Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
3. Про внесення змін до рішення другої сесії сьомого скликання Чупахівської
    селищної ради від 02.01.2018р. «Про селищний бюджет на 2018 рік»
    Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
 4.  Про  прийняття  субвенції  з  обласного  бюджету  на  відшкодування
лікарських засобів
    Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
 5.  Про  прийняття  субвенції  з  державного  бюджету  на  формування
інфраструктури
    Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
 6.  Про прийняття іншої субвенції з бюджету Охтирського району
     Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
  7.  Про прийняття іншої субвенції з обласного бюджету на оздоровлення
дітей
     Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
  8.  Про спів фінансування громадських робіт
     Доповідає : Касьяненко А.І.- начальник фінансового відділу
   9.  Про  здійснення  коригування  проектно-кошторисної  документації:
«Капітальний ремонт корпусу №2 Чупахівської спціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області»



   Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
   10. Про створення інклюзивної групи  Чупахівського ЗДО (ясла-садок)   
 «Сонечко-1» Чупахівскої селищної ради
   Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
   11.  Про  створення  опорної  школи  та  філії  в  закладах  освіти
підпорядкованих Чупахівській селищній раді
    Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
    12. Про прийняття Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік
    Доповідає : Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
     13. Про звільнення від плати за надання  соціальних послуг К У   «Центр
надання соціальних послуг  Чупахівської селищної ради»
    Доповідає  :  Журавель С.М.-  завідувач  відділення соціальної  допомоги
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»
     14. Про затвердження Положення про  комісію Чупахівської  селищної
ради  з питань звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг у
структурних підрозділах комунальної установи «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради»
    Доповідає  :  Журавель С.М.-  завідувач  відділення соціальної  допомоги
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»
      15.  Про  делегування  повноважень  Охтирській  районній  державній
адміністрації з питань соціального захисту дітей
    Доповідає  :  Журавель С.М.-  завідувач  відділення соціальної  допомоги
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»
      16.  Про  делегування  повноважень  КЗ  Грунської  сільської  ради
«Грунський сільський центр первинної медико-санітарної допомоги»
     Доповідає : Міщенко О.В.- старша медична сестра    
      17.  Про  затвердження  Положення  про  порядок  списання  майна
Чупахівської селищної ради
    Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради.
      18. Про затвердження передавального акта по передачі майна з балансу
селищної ради на баланс комунального закладу Чупахівської селищної ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги»
     Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради   
      19. Про  затвердження  передавального  акта  по  передачі  майна  ДНЗ
«Сонечко-1» з  балансу селищної  ради на баланс відділу освіти,  молоді  та
спорту  Чупахівської селищної ради
     Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради   
      20. Про  затвердження  передавального  акта  по  передачі  з  балансу
комунального  закладу  «Охтирська  районна  централізована  бібліотечна
система» на баланс Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради



        21. Про створення комунального підприємства «Добробут»  Чупахівської
селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      22. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      23. Про призначення директора комунального підприємства «Добробут»
Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      24. Про передачу комплектно-трансформаторної  підстанції № 379 на
баланс Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      25.  Про  передачу  електроустановок  «комплектно-трансформаторної
підстанції» ПАТ «Сумиобленерго» філії Охтирських РЕМ
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      26. Про створення офіційного Веб-сайту Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      27. Про розроблення атрибутики Чупахівської ОТГ
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      28.  Про  створення  комунального  некомерційного  підприємства
«Чупахівський  селищний  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      29.  Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Програми  економічного  і
соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік
      Доповідає : Андоленко О.М- заступник селищного голови
      30.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      31.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      32. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у  власність  гр.  Совало  Ганні  Яківні  для  ведення  особистого
селянського господарства в с. Лантратівка.
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      33. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у власність гр. Лук’янець Олександру Миколайовичу для ведення
особистого селянського господарства в с. Лантратівка.
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
     34. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки
у  комунальну  власність  Чупахівської  територіальної  громади  в  особі
Чупахівської селищної ради 
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  



    35.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у
Сумській області щодо відведення земельної ділянки у власність
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
    36.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у
Сумській області щодо відведення земельної ділянки у власність
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
    37.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у
Сумській області щодо відведення земельної ділянки у власність
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
     38. Про надання дозволу Чупахівській селищній раді на виготовлення
технічної документації
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
     39.  Про надання  дозволу  на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування
Чупахівської селищної ради 
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
     40.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки для  будівництва  та  обслуговування  закладів
культурно – просвітницького обслуговування
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
     41.  Про надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки комунальної власності в постійне користування
КП «Добробут» Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      42. Про надання дозволу на розроблення проекту очищення русла річки
Ташань Чупахівської селищної ради
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      43.  Про  затвердження  нормативної  грошової  оцінки,  стартової  ціни
річного  розміру  орендної  плати  за  користування  земельною  ділянкою,
площею 0,2000 га, та умов продажу права оренди
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      44.  Про  затвердження  нормативної  грошової  оцінки,  стартової  ціни
річного  розміру  орендної  плати  за  користування  земельною  ділянкою,
площею 0,2500 га, та умов продажу права оренди
      Доповідає : Гончар Т.В.- спеціаліст-землевпорядник  
      45.  Про дострокове  припинення повноважень депутата  Чупахівської
селищної  ради Литвиненка В.В.
      Доповідає : Маслюк М.М.- секретар селищної ради
     46. Різне
      

     Депутати  одноголосно  прийняли  запропонований  порядок  денний  та
регламент шостої сесії селищної ради сьомого скликання



СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретара  селищної  ради   про  розгляд
депутатського звернення Борисенко Миколи  Олександровича
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.-  секретара  селищної  ради   про  розгляд
депутатського звернення Хижняка Анатолія Олександровича
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення другої сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради
від 02.01.2018р. «Про селищний бюджет на 2018 рік»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
субвенції з обласного бюджету на відшкодування лікарських  засобів
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
субвенції з державного бюджету на формування   інфраструктури
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу про прийняття
іншої субвенції з бюджету Охтирського району 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Касьяненко А.І.- начальника фінансового відділу  про прийняття
іншої субвенції з обласного бюджету на оздоровлення дітей
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Касьяненко  А.І.  -  начальника  фінансового  відділу  про
співфінансування громадських робіт
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
здійснення  коригування  проектно-кошторисної  документації:  «Капітальний
ремонт  корпусу  №2  Чупахівської  спціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Полуйко В.В.-  начальника відділу освіти,  молоді та спорту
про створення інклюзивної групи  Чупахівського ЗДО (ясла-садок)   
«Сонечко-1» Чупахівскої селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
створення  опорної  школи  та  філії  в  закладах  освіти  підпорядкованих
Чупахівській селищній раді
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту  про
прийняття Програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 рік
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Журавель С.М.- завідувачу відділенням соціальної допомоги    
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради» про звільнення від плати за надання  соціальних послуг К У
«Центр надання соціальних послуг  Чупахівської селищної ради»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Журавель С.М.- завідувача відділення соціальної допомоги    
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  про  затвердження  Положення  про  комісію  з  питань
звільнення громадян від плати за надання соціальних послуг у структурних
підрозділах  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської селищної ради»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Журавель С.М.- завідувача відділення соціальної допомоги    
комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної  ради»  делегування  повноважень  Охтирській  районній  державній
адміністрації з питань соціального захисту дітей
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Міщенко  О.В.-  старшу  медичну  сестру   про  делегування
повноважень  КЗ  Грунської  сільської  ради  «Грунський  сільський  центр
первинної медико-санітарної допомоги»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження  Положення  про  порядок  списання  майна  Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради  про
затвердження передавального акта по передачі  майна з  балансу  селищної
ради  на  баланс  комунального  закладу  Чупахівської  селищної  ради
«Чупахівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги»
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження передавального акта по передачі майна ДНЗ «Сонечко-1»   з
балансу  селищної  ради  на  баланс  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження  передавального  акта  по  передачі  з  балансу  комунального
закладу «Охтирська районна централізована бібліотечна система» на баланс
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко О.М.- заступника селищного голови про  створення
комунального підприємства «Добробут»Чупахівської селищної ради
 ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови про
затвердження Статуту комунального підприємства «Добробут»Чупахівської
селищної ради
 ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.  -  заступника  селищного  голови про
призначення  директора  комунального  підприємства  «Добробут»
Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко О.М.-  заступника  селищного  голови про передачу
комплектно-трансформаторної   підстанції  №  379  на  баланс  Чупахівської
селищної ради 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко О.М.-  заступника  селищного  голови про передачу
електроустановок  «комплектно-трансформаторної  підстанції»  ПАТ
«Сумиобленерго» філії Охтирських РЕМ
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко О.М.- заступника селищного голови про створення
офіційного Веб-сайту Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Андоленко О.М.- заступника селищного голови про розроблення
атрибутики Чупахівської ОТГ
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.



Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Андоленко О.М.- заступника селищного голови про створення
комунального некомерційного підприємства «Чупахівський  селищний центр
первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Андоленко  О.М.-  заступника  селищного  голови  про  внесення
змін  та  доповнень  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2018 рік
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) 
 ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної   ділянки  у власність гр.
Совало Ганні Яківні для ведення особистого  селянського господарства в с.
Лантратівка.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  у власність гр.
Лук’янець Олександру Миколайовичу для  ведення особистого селянського
господарства в с. Лантратівка.
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про затвердження 
проекту землеустрою та передачу земельної ділянки у комунальну власність 
Чупахівської територіальної громади в особі Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про надання згоди
Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській   області  щодо
відведення земельної ділянки у власність
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про надання згоди
Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській   області  щодо
відведення земельної ділянки у власність
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про надання згоди
Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській   області  щодо
відведення земельної ділянки у власність 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про надання дозволу
Чупахівській селищній раді на виготовлення технічної  документації
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної власності в постійне користування Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки для
будівництва  та  обслуговування  закладів  культурно  –  просвітницького
обслуговування 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про надання дозволу
на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки
комунальної власності в постійне користування КП «Добробут» Чупахівської
селищної ради 
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ: Гончар Т.В.- спеціаліста-землевпорядника  про надання дозволу
на  розроблення  проекту  очищення  русла  річки  Ташань  Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
нормативної грошової оцінки, стартової ціни річного  розміру орендної плати
за користування земельною ділянкою, площею   0,2000 га, та умов продажу
права оренди
ВИРІШИЛИ:Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  спеціаліста-землевпорядника   про  затвердження
нормативної грошової оцінки, стартової ціни річного  розміру орендної плати



за користування земельною ділянкою, площею  0,2500 га, та умов продажу
права оренди
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  -  секретаря  Чупахівської  селищної  ради   про
дострокове припинення повноважень депутата Чупахівської селищної  ради
Литвиненка В.В.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                  О.В.Кужель

     


