
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

7 СЕСІЇ 8 СКЛИКАННЯ  

27.04.2021 

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 рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний 

період. 

 

3. Про прийняття субвенції з обласного бюджету. 

4. Про внесення змін до текстової частини рішення Чупахівської селищної ради 

від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік». 

 

5. Про повернення субвенції до обласного бюджету. 

 

Доповідає: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу Чупахівської селищної 

ради 

 

6. Про внесення змін до рішення 24 сесії 7 скликання від 28.01.2020 «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються в Відділі «Центр 

надання адміністративних послуг»  Чупахівської селищної ради, 31 сесії 7 

скликання від 21.09.2020 «Про внесення змін до рішення 24 сесії сьомого 

скликання від 28.01.2020 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

що надаються в відділі «Центр надання адміністративних послуг» Чупахівської 

селищної ради.                                                                           

Доповідає: Лідія Кузьменко - начальник відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Чупахівської селищної  ради. 

 

7.Про затвердження Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і 

дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 

2021 рік.  

8. Про надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку.  

 

9.Про передачу майна з балансу Комунального закладу Чупахівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко-1»  Чупахівської селищної ради  на 



баланс Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської 

селищної ради.  

 

10. Про надання дозволу Чупахівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради на списання основних засобів. 

Доповідає: Олена Бекірова – в.о. начальника відділу освіти, молоді та 

спорту  Чупахівської селищної ради. 

11.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 
непрофесійній основі  в 2021 році. 

 

12.Про надання соціальних послуг комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради» за рахунок бюджетних коштів. 

 

Доповідає: Світлана Журавель  – начальник відділу соціального захисту 

населення  Чупахівської селищної ради. 

 

13.Про затвердження «Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської 

селищної ради на 2021р.». 

 

14.Про затвердження «Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської 

селищної ради на весняно-літній період 2021р.». 

 

15.Про затвердження актів оприбуткування дров. 

 

Доповідає: Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово – 

комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради. 

16. Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання від 

09.07.2020 « Про створення громадських пасовищ на території Чупахівської 

селищної ради Охтирського району Сумської області» 

17 .Про укладання додаткових угод. 

18. Про охорону спадкового майна та управління спадщиною. 

19. Про подовження договору оренди. 

20. Про внесення змін до договорів оренди. 

21. Про передачу земельних ділянок під власним майном в оренду  

22. Про поділ земельних ділянок комунальної власності 

23. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної власності. 

 24. Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

 25. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 



26. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

27. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва. 

28. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для житлового будівництва. 

29. Про розгляд заяв щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою. 

30. Про затвердження Порядку реєстрації пасіки на території Чупахівської 

селищної ради та складу постійно діючої комісії із встановлення факту 

отруєння бджіл засобами захисту рослин. 

 

Доповідає: Оксана Альохіна - виконуюча обов’язки начальника відділу 

економічного розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних 

відносин та екології  Чупахівської селищної ради.  

 

31. Різне. 

 

                         Засідання постійних комісій –  27.04.2021, 9.00 год. 


