
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Чотирнадцята позачергова сесія

ПРОТОКОЛ
Чотирнадцята позачергова сесія селищної ради

                                                                           від 23.12.2021 року
                                                                           на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

 Чотирнадцята позачергова   сесія

23.12.2021                                                                         смт  Чупахівка
 Обрано депутатів -22
Присутні на сесії – 20  депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Розпочинає  сесію  селищний голова  Олександр  Кужель,  який  ознайомив
присутніх з порядком денним чотирнадцятої позачергової  сесії:

1.Про  прийняття  дотації  з  місцевого  бюджету  на  проведення  розрахунків
протягом опалювального періоду за енергоносії та комунальні послуги, які
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються
за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету

2. Про прийняття коштів до цільового фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади

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»

Доповідає: Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу.

4. Різні.

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»

Доповідає: Анна Касьяненко  – начальник фінансового відділу.

Депутати  одноголосно  прийняли  даний  порядок  денний  чотирнадцятої
позачергової  сесії селищної ради восьмого скликання.

1.СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
прийняття дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом
опалювального  періоду  за  енергоносії  та  комунальні  послуги,  які
споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються
за рахунок відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



2.СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  про
прийняття  коштів  до  цільового  фонду  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

3.СЛУХАЛИ:  Анну  Касьяненко  –  начальника  фінансового  відділу  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»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

4. Різні. 
СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 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»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

Селищний голова                                                     Олександр КУЖЕЛЬ


