
ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ТРЕТЬОЇ ПОЗАЧЕРГОВОЇ СЕСІЇ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

23.11.2020

 1.Про внесення змін до рішення чотирнадцятої  сесії сьомого скликання від 
21.12.2018 року  «Про затвердження Програми економічного та соціального 
розвитку Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 
програмні роки».       

2.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»

3.Про прийняття субвенції з обласного бюджету.

4. Про  бюджет Чупахівської селищної  територіальної громади на 2021 рік.        

5.Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання від 09.11.2020 «Про кількісний і персональний склад 
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради».

6.Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання від 11.11.2020  «Про реорганізацію Довжицької сільської 
ради».

7. Про внесення змін до рішення другого пленарного засідання першої сесії 
восьмого скликання «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради».

8. Про припинення повноважень виконуючого обов’язки старости
сіл Лантратівка, Новопостроєне, Духівниче Чупахівської селищної ради 
Костянтина Залавського.

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність  громадянину  Шевченко  Миколі  Миколайовичу  для  ведення
особистого селянського господарства

10.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) у власність гр.
Новікової Ольги Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд



11.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Семигуку Олександру Олександровичу для ведення особистого
селянського господарства 

12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Полятикіній Ларисі Іванівні для індивідуального садівництва 

13.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянці Солоніковій Тетяні Миколаївні 

14.Про надання дозволу на  розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність громадянину- учаснику АТО Кулику Володимиру
Анатолійовичу

15.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Невдачина Віталія Сергійовича для ведення
особистого селянського господарства

16.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр. Семенюк Людмилі Миколаївні для ведення
особистого селянського господарства 

17.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки у власність гр.  Манчуку Максиму Андрійовичу для ведення
особистого селянського господарства 

18.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки у  власність  гр.  Альохіній  Оксані  Анатоліївні  для  ведення
особистого селянського господарства 

19.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Головача Олексія Миколайовича для ведення
особистого селянського господарства 

20.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність гр. Володіну Олексію Григоровичу для ведення
особистого селянського господарства 

21.  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  у  власність  гр.  Лапіну  Ігорю  Вікторовичу  для  ведення
особистого селянського господарства 

22.Про звернення депутатів Чупахівської селищної ради до депутата Верховної 
Ради України Миколи Задорожнього .                                                                         

23. Різне.




