
ПРИМІРНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ
ШОСТОЇ СЕСІЇ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

26.02.2021
Початок – 10.00 год.

1.Про  внесення  змін  до  рішення  п’ятої  сесії  восьмого  скликання
Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік».
2.Про  затвердження  обсягу  вільного  залишку  коштів  бюджету
Чупахівської селищної територіальної  громади на 01.01.2021 року.
3.Про  внесення  змін  до  рішення  чотирнадцятої  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  21.12.2018  року  «Про
затвердження  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки».
4.Про  затвердження  рішень  виконавчого  комітету, прийнятих  в
міжсесійний період.
5.Про затвердження Програми «Соціальний автобус Чупахівської 
селищної ради на 2021-2023 роки».                                                            
6.Про затвердження передавальних актів про передачу майна 
Олешнянської та Довжицької сільських рад.                                            
7.Про затвердження додаткових угод до договорів оренди на 
нежитлове приміщення та на відшкодування комунальних послуг.      
8.Про затвердження Програми  здійснення компенсаційних виплат      
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним 
транспортом на автобусних маршрутах загального користування у 
приміському сполученні на 2021рік.                                                          
9.Про    затвердження     середньої     ціни   ритуальних    послуг    на  
поховання померлих (загиблих)   осіб,   які    мають особливі   заслуги
та  особливі   трудові  заслуги перед Батьківщиною, учасників 
бойових постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з 
інвалідністю внаслідок війни.                                                                     
10.Про надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг 
окремим категорія громадян на території Чупахівської селищної ради 
в 2021 році.     
       



                                                                                                                       
11. Про внесення змін до Програми розвитку  «Освіта Чупахівської
селищної  ради Охтирського району Сумської  області  в  2019-  2022
роках».
12.  Про затвердження Програми оздоровлення та  відпочинку дітей
Чупахівської селищної ради в 2021 році.
13. Про затвердження Програми «Розвиток фізичної культури і спорту
на території Чупахівської селищної ради на 2021-2023 рр.».
14.  Про  призупинення  діяльності  Довжицької  філії  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області. 
15.Про  затвердження  передавальних  актів  відділу  освіти,  молоді  та
спорту  Чупахівської  селищної  ради   Охтирського  району  Сумської
області.
16.Про затвердження передавальних актів відділу освіти,  молоді  та
спорту  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району  Сумської
області.
17. Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради на баланс КП «Добробут». 
18.  Про  передачу  шкільного  автобуса  у  власність  Олешнянському
навчально-виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів-заклад  дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу
Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
19.Про  передачу  шкільного  автобуса  у  власність  Олешнянському
навчально-виховному  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів-заклад  дошкільної  освіти  імені  Героя  Радянського  Союзу
Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області.
20. Про передачу майна з балансу Чупахівської селищної ради на 
баланс Олешнянського навчально-виховного 
комплексу:загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти  імені Героя Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.



21.Про внесення змін до рішення   двадцять п’ятої сесії    сьомого
скликання від 25.03.2020 р.  «Про створення   КЗ «Будинок культури
Чупахівської селищної ради».
22.Про  показники  для  віднесення    до  груп  за  оплатою  праці
керівних працівників закладів культури.
23.Про затвердження акту безоплатної передачі дров з балансу  
Чупахівської селищної ради на баланс Олешнянського навчально – 
виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 
закладу дошкільної освіти. 
                                              Земельні питання
1. Про зміну конфігурації земельної ділянки комунальної власності.
2 .Про укладання додаткових угод.
3. Про охорону спадкового майна та управління спадщиною.
4. Про подовження договору оренди.
5.  Про затвердження технічних документацій із  землеустрою щодо
поділу земельних ділянок комунальної власності.
 6.Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
7.  Про  затвердження  проектів  землеустрою   щодо  відведення
земельної  ділянки у  власність  для  ведення особистого селянського
господарства.
 8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості).
9.  Про  надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  у  власність  для  ведення  особистого
селянського господарства.
10.  Про розгляд заяв  щодо надання  дозволів  на  розробку  проектів
землеустрою .
Початок роботи постійних комісій – 26.02.2021,  8.00 год.


