
Примірний перелік питань порядку денного
                                    тридцятої сесії сьомого скликання

Чупахівської селищної ради
                                                11.08.2020 року
                                       Початок роботи – 10.00 год.

  1.Про затвердження підсумків виконання бюджету Чупахівської  селищної
ради за І півріччя 2020 року.
  2. Про прийняття субвенції з районного бюджету. 
  3.Про прийняття субвенції з державного бюджету на здійснення соціально-
економічного розвитку територій  між місцевими бюджетами за об’єктами. 
  4. 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».
  5. Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії сьомого скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  17.06.2020  року  «Про  внесення  змін  до
бюджету Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади на 2020
рік»  та  рішення  двадцять  шостої  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної ради від 24.04.2020 року «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».
  6.  Про внесення змін в Положення про Лантратівську філію Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та затвердження його у новій редакції.
  7.Про внесення змін в Положення про Грінченківську  філію Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області та затвердження його у новій редакції.

8.Про внесення змін до Статуту Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області 
та затвердження його у новій редакції.                                                                   
9.Про призупинення освітнього процесу у  Грінченківської філії Чупахівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської  області.
  10.Про внесення змін до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради.

    11.Про  затвердження  Положення  про  конкурс  на  посаду  керівника
комунального закладу загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради.
    12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення ОСГ громадянину учаснику – АТО Божку С.І.
    13.Про  затвердження  технічної  документації  щодо  відновлення
(встановлення)  меж земельної  ділянки для  ведення  особистого  селянського
господарства гр.  Жигарєвій  Г.В.
  14.Про  затвердження  технічної  документації  щодо  відновлення
(встановлення)  меж  земельної  ділянки  для  будівництва  та  обслуговування
житлового будинку,господарських будівель і споруд гр.  Жигарєвій  Г.В.



  15.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для ведення ОСГ громадянину учаснику – АТО Дубровському Д.О.
  16.Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки для ведення ОСГ громадянину учаснику – АТО Невдачину Ю.А.
  17.Про затвердження  технічної  документації  із  землеустрою щодо поділу
земельної ділянки с/г призначення комунальної власності кадастровий номер
5920385400:01:001:5692.
  18.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянину учаснику – АТО Жарікову Я.І.
  19.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянці Поддячій К.К.
  20.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянці Поддячій О.В.
  21.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянину Поддячому М.Г.
  22.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянину Хижняк О.Г. 
  23.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського
господарства громадянину Усенко С.М.
  24.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  фермерського  господарства
громадянину Єременко О.І.
  25.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  фермерського  господарства
громадянці Єременко Р.М.
  26.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  фермерського  господарства
громадянці Єременко О.І.
  27.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту   землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  ведення  фермерського  господарства
громадянці Калантаєнко М.С.
 28.Різне.

Робота постійних комісій селищної ради – 10.08.2020 року о 13.00 год.
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