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Охтирського району Сумської області

                                                  Восьме скликання
Перша сесія

Друге пленарне засідання

ПРОТОКОЛ
Перша сесія селищної ради

Друге пленарне засідання

                                                                                                від 11.11.2020 року

                                                                                                     на              аркушах



ПРОТОКОЛ
другого пленарного засідання 

першої сесії селищної ради
                                                    восьмого скликання

11.11.2020                                                                         смт  Чупахівка                     
Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 19 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
          Розпочинає сесію селищний голова Олександр Кужель, який ознайомив 
присутніх з порядком денним другого пленарного засідання першої сесії 
селищної ради восьмого скликання.

1.Про затвердження  регламенту Чупахівської селищної  ради .
Доповідає: Микола Маслюк – секретар селищної ради.
2.Про затвердження Положення про постійні комісії Чупахівської селищної 
ради .
Доповідає: Микола Маслюк – секретар селищної ради.
3.Про реорганізацію Довжицької сільської ради.
Доповідає: селищний голова Олександр Кужель.
4.Про реорганізацію Олешнянської сільської ради.
Доповідає: селищний голова Олександр Кужель.
5. Про закінчення повноважень голови та секретаря Довжицької сільської ради. 
Доповідає: селищний голова Олександр Кужель.                                                      
6. Про закінчення повноважень голови та секретаря Олешнянської сільської 
ради.                                                                                                                                
Доповідає: селищний голова Олександр Кужель.
7.Про призначення відповідальної особи за вчинення нотаріальних дій.
Доповідає: Микола Маслюк – секретар селищної ради.

Депутати одноголосно прийняли даний порядок денний другого пленарного 
засідання першої сесії селищної ради восьмого скликання.
 
СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 
затвердження  регламенту Чупахівської селищної  ради                                          
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради   про 
затвердження Положення про постійні комісії Чупахівської селищної ради.        
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля  – голову Чупахівської селищної ради про 
реорганізацію Довжицької сільської ради.                                                                 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля  – голову Чупахівської селищної ради про 
реорганізацію Олешнянської сільської ради.                                                             
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля  – голову Чупахівської селищної ради про  
закінчення голови та секретаря Довжицької сільської ради.                                    
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Олександра Кужеля  – голову Чупахівської селищної ради про 
закінчення повноважень голови та секретаря Олешнянської сільської ради.         
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                         
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради   про 
призначення відповідальної особи за вчинення нотаріальних дій.                          
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                             
Голосували одноголосно

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ




