
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцять шоста сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцять шоста сесія селищної ради

                                                                                           від 24.04.2020 року

                                                                                                 на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцять шостої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 24.04.2020                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
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 двадцять шостої сесії:

1. Про затвердження плану графіку відстеження результативності регуляторних
актів Чупахівської селищної ради на 2020 р
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
2.   Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
3. Про  затвердження  плану  заходів  щодо  ефективного  та  раціонального
використання бюджетних коштів.
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
4.  Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за 2019 рік.
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
5. Про прийняття субвенції з районного бюджету.
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
6. Про прийняття субвенції з обласного бюджету.
 Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
7.  Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  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
8.  Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  п`ятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  25.03.2020  року  «Про  виділення  коштів  з
вільного  залишку бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади» 
  Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу



9.  Про  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  «Добробут»  майна,  що  належить  до  комунальної  власності
об’єднаної територіальної громади Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
10. Про розірвання договору оренди.
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
11.  Про  результати  ревізії  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної
територіальної  громади,  фінансово-господарської  діяльності  Чупахівської
селищної  ради  за  період  з  01.01.2017  по  30.11.2019  року проведеної
Управлінням північно-східного офісу держаудитслужби в Сумській області
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради
12.  Різне:  Про  звернення  депутатів  до  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації Романа Грищенка
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради
Про звернення депутатів до мешканців громади
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради

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

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  затвердження  плану  графіку  відстеження  результативності
регуляторних актів Чупахівської селищної ради на 2020 р
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про затвердження звіту про виконання бюджету Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  затвердження плану заходів  щодо ефективного та  раціонального
використання бюджетних коштів.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про затвердження звіту про виконання бюджету Чупахівської селищної
об’єднаної територіальної громади за 2019 рік.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття субвенції з районного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про прийняття субвенції з обласного бюджету.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про внесення змін до рішення двадцять п`ятої сесії сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  25.03.2020  року  «Про  виділення  коштів  з
вільного  залишку бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади» 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
закріплення на  праві  господарського відання за  комунальним підприємством
«Добробут»  майна,  що  належить  до  комунальної  власності  об’єднаної
територіальної громади Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
розірвання договору оренди.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
результати  ревізії  бюджету Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної
громади,  фінансово-господарської  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  за
період  з  01.01.2017  по  30.11.2019  року проведеної   Управлінням  північно-
східного офісу держаудитслужби в Сумській області
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 



СЛУХАЛИ: Маслюка М.М.- секретаря селищної ради про звернення депутатів
до голови Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

СЛУХАЛИ: Маслюка М.М.- секретаря селищної ради про звернення депутатів
до мешканців громади
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

 
Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ


