
ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  11 СЕСІЇ  

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

28.09.2021 

                                              ПОЧАТОК – 10.00 год. 

 

 

1.Про  затвердження   програми  «Правопорядок  на 2021 – 2025 роки» . 

 

2.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». 

 

3. Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів»                                           

у 2021 році. 
 

4.Про внесення змін до рішень дев’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 13.07.2021 року: «Про встановлення ставок 

та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

на території Чупахівської селищної ради, «Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на території Чупахівської селищної ради», 

«Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб-підприємців при 

спрощеній системі оподаткування на території Чупахівської селищної ради». 

 

5.Про затвердження рішення виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний 

період. 

 

6.Про вступ до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України». 

 

7. Про затвердження мережі   закладів освіти Чупахівської селищної ради  на 

2021/2022 навчальний рік. 

 

8. Про затвердження Стратегії розвитку  Комунальної установи «Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області» на 2021-2025 роки. 

 

9.Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади директора 

Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області». 

 

 



 

10. Про затвердження проєктно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт по об’єкту:  «Часткова заміна вікон  та дверей на енергозберігаючі в 

Олешнянському навчально-виховному комплексі: загальноосвітня  школа І-

ІІІ ступенів – заклад дошкільної  освіти імені Героя Радянського Союзу 

Степана Долгого Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської 

області (Сумська обл., Охтирський р-н, с.Олешня, пров.Шкільний,1)» 

 

11. Про передачу майна з балансу відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради на баланс Чупахівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області 

 

12.Про реорганізацію відділу культури шляхом приєднання до відділу освіти 

молоді  та спорту Чупахівської селищної ради Охтирського району  Сумської 

області . 

 

13.Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

Чупахівської селищної  ТГ на 2021 рік . 
 

14.Про надання допомоги на лікування.  

15.Про внесення змін до структури та загальної чисельності, штатного 

розпису  відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради . 

16. Про виплату компенсації  фізичним особам, які надають послуги з 

догляду на непрофесійній основі  в 2021 році.  

17.Про безоплатне прийняття майна (кисневих концентраторів) у комунальну 

власність Чупахівської селищної територіальної громади від Сумської 

обласної ради 

 

18. Про безоплатну передачу майна(кисневих концентраторів) з комунальної 

власність Чупахівської селищної територіальної громади в оперативне 

управління Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради. 

 

19.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для створення громадських пасовищ 

 

20.Про затвердження технічної документації із землеустрою під проектними 

(польовими) дорогами 

 

21.Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 



 

22.Про поділ земельних ділянок комунальної власності 

 

23.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 

 

24.Про затвердження технічної документації із землеустрою для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

 

25.Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду 

 

26.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

27.Про розгляд заяв щодо надання дозволів на розробку проектів 

землеустрою. 

 

 

                            Засідання постійних комісій – 8.00 год. 
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