
Примірний перелік питань на  28 сесію 7 скликання 
Чупахівської селищної ради   

дата проведення 17.06.2020 о 11.00 год.
1.  Про  внесення  змін  до  Програми  «  Сільський  автобус»  на  території
Чупахівської селищної ради на 2019-2021 роки
2. Про внесення змін до рішення двадцять сьомої позачергової  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  25.05.2020  р.  «Про  прийняття
субвенції з обласного бюджету»
3.  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»
4.  Про  прийняття  на  обслуговування  та  звільнення  від  плати  за  надання
соціальних  послуг  відділенням  соціальної  допомоги  вдома  комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради»
5.  Про  внесення  змін  до  рішення  двадцятої  сесії  сьомого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  10.10.2019  «Про  створення  відділу  «Центр
надання адміністративних послуг» Чупахівської селищної ради 
6.  Про  затвердження  Регламенту  роботи  відділу  «Центр  надання
адміністративних  послуг»  Чупахівської селищної  ради
7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність громадянці Терещенко Марії  Онисимівні для ведення особистого
селянського господарства.
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
ведення особистого селянського господарства.
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянину  Римар  Михайлу  Івановичу  для
будівництва  і  обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд.
10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  громадянці  Троценко  Тетяні  Миколаївні  для
ведення особистого селянського господарства.
11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Троценко Тетяні Миколаївні для будівництва і
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Рижкову Володимиру Григоровичу для ведення ОСГ. 
13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину – учаснику АТО  Душенко Ігорю Валерійовичу
для ведення ОСГ. 
14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  громадянину    Хижняк  Анатолію  Олександровичу  для
ведення ОСГ.
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину – учаснику АТО Малиш Денису Сергійовичу для ведення ОСГ. 
16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Боровенському Юрію Павловичу для ведення ОСГ. 



17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Рахмаілу Олександру Михайловичу для ведення ОСГ. 
18.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд.
19.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину Шаповалову Миколі Андрійовичу
для ведення особистого селянського господарства.
20.  Про внесення змін у рішення 12 сесії 21 скликання Чупахівської селищної
ради від 11.08.1992р. «Про виділення земельних ділянок».
21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину  Володіну Владиславу Олексійовичу для ведення ОСГ.
22.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Хижняку  Вячеславу  Олександровичу  для
ведення особистого селянського господарства.  
23.  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Степанову Сергію Сергійовичу для ведення
особистого селянського господарства. 
24.  Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Буряк  Григорію  Івановичу  для  ведення
особистого селянського господарства.
25. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Невдачина  Сергія  Миколайовича  для  ведення
особистого селянського господарства.
26.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Шпака Сергія Миколайовича для ведення  особистого
селянського господарства. 
27.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
28.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
29. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 
області щодо відведення земельної ділянки у власність  Леві С.М.
30. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській 
області щодо відведення земельної ділянки у власність Гречковському О.М. – 
учасника АТО.
31.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
32.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
33.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Гнилосир  Владиславу  Сергійовичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 
34.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Парфілову  Сергію  Михайловичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 



35.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Євтуховій  Тетяні  Іванівні  для  ведення   особистого
селянського господарства. 
36.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Горбатенку Олександру Володимировичу для ведення
особистого селянського господарства. 
37.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Каращуку  Олексію  Григоровичу  для  ведення
особистого селянського господарства. 
38. Про поділ земельних ділянок комунальної власності.
39.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5137.
40.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної   ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920382000:01:001:5136.
41.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий   номер
5920385400:01:001:5681.
42.  Про  затвердження  технічної  документації   із  землеустрою  щодо  поділу
земельної  ділянки  комунальної  власності  кадастровий  номер
5920385400:01:001:5687.
43. Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Євтуховій Людмилі Григоровні для ведення  особистого
селянського господарства. 
44.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр. Яризьку Миколі Миколайовичу для ведення  особистого
селянського господарства.
45.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки у власність гр.  Кузьменко Аллі Григорівни для ведення  особистого
селянського господарства.
46.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню Держгеокадастру  у  Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність Білковській Маргариті
Сергіївні.
47.  Про  надання  згоди  Головному  управлінню Держгеокадастру  у  Сумській
області щодо відведення земельної ділянки у власність Єременко Ігор Іванович.
49. Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Білковській Олені Володимирівні для ведення
особистого селянського господарства
50.  Про  затвердження   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  у  власність  гр.  Римар  Вікторії  Валеріївні  для  ведення   особистого
селянського господарства.
51. Про внесення змін в генеральний план смт Чупахівка Охтирського району
Сумської області з проектом плану зонування території смт Чупахівка.
52. Різне:  


