
ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 9 СЕСІЇ VІІІ СКЛИКАННЯ  

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ                                                  

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

13.07.2021           Початок – 10.00 год. 

1.Про утворення цільового фонду Чупахівської селищної ради та затвердження 

положення про Цільовий фонд. 

 

2.Про редакційне уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх 

місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 №468-р. 

 

3.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». 

 

4.Про прийняття субвенції з обласного бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету. 

 

5. 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». 
 

6.Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при 

спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради. 

 

7. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території 

Чупахівської селищної ради. 

 

8. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на території Чупахівської селищної ради. 

 

9.Про внесення змін до Регламенту  Чупахівської селищної ради Охтирського 

району  Сумської області  VIII скликання . 

 

10.Про передачу Охтирській районній державній адміністрації делегованих 
повноважень містобудівної діяльності. 

11.Про введення посади до штатного розпису Чупахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області. 

 



12.Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сьомого скликання Чупахівської 

селищної ради від 28.12.2020 року . 

13.Про компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі  в 2021 році. 

14.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі  в 2021 році.  

 

15.Про включення об’єктів комунальної власності Чупахівської селищної    

територіальної громади до переліку першого типу і другого типу у 2021 році. 

 

16.Про прийняття в комунальну власність об’єктів нерухомості. 

 

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для створення громадських пасовищ. 

 

18.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду. 

 

19.Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності. 

 

 20.Про поділ земельних ділянок комунальної власності. 

 

21.Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки 

земельної ділянки. 

 

22.Про затвердження проектів землеустрою  щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

24.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва. 

 

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

 

26.Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельної ділянки 

комунальної власності, що знаходиться за адресою: Сумська область, Охтирський 

район, смт Чупахівка, вул. Зарічна, 28. 

 

27.Про затвердження проєкту землеустрою із зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 

 

 28. Різне.  

                                              Засідання постійних комісій – 9.00год. 



 


	3.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».

