
Чупахівська селищна рада
Охтирського району Сумської області

Восьме скликання
Дев’ятнадцята  позачергова сесія

ПРОТОКОЛ
Дев’ятнадцята позачергова сесія селищної ради

                                                                           від 08.12.2022 року
                                                                           на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Восьме скликання

Дев’ятнадцята позачергова сесія

08.12.2022                                                                                         смт  Чупахівка
 Обрано депутатів -22
Присутні на сесії –  17 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Селищний голова Олександр Кужель відсутній.
Розпочинає сесію секретар селищної ради Микола Маслюк, який ознайомив
присутніх з порядком денним дев’ятнадцятої  позачергової   сесії.

1.Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний
період

2.Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської
селищної територіальної громади на 2022 рік»

3.Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях та програми
економічного і соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік
та прогнозні показники на 2023-2024 роки

4.Про затвердження плану діяльності Чупахівської селищної ради з підготовки
регуляторних актів у 2023 році

5.Про прийняття субвенції з обласного бюджету до бюджету Чупахівської СТГ

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.

6.Про затвердження Програми надання одноразової допомоги випускникам
навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, на  2022- 2023 рік

7.Про надання одноразової допомоги випускникам закладів освіти з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  .

8. Про перейменування та внесення змін до установчих документів
Олешнянського  навчально-виховного  комплексу: загальноосвітньої  школа
І-ІІІ ступенів-закладу дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого  Чупахівської селищної ради  Охтирського району
Сумської області  .



 9.Про встановлення у 2023 році надбавки за престижність праці
педагогічним працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради.

 10.Про затвердження Порядку фінансування забезпечення пільгового
проїзду учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської
селищної ради до місця навчання і у зворотньому напрямі.

11. Про затвердження Порядку фінансування харчування здобувачів освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної ради.

 12.Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти  у закладах
освіти Чупахівської селищної ради.

ДОПОВІДАЄ:Валентина Полуйко – начальник відділу освіти, культури,
туризму,   молоді та спорту.

13.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду
на професійній основі в 2022 році

14.Про компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на
непрофесійній основі в 2022 році

ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення.

15.Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги у комунальну
власність Чупахівської селищної територіальної громади від Департаменту
соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації

16.Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради

17.Про безоплатне прийняття майна у комунальну власність Чупахівської
селищної територіальної громади від Товариства Червоного Хреста України
Охтирське відділення

18.Про безоплатну передачу  майна  з комунальної  власності Чупахівської
селищної  територіальної громади на баланс відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради

Доповідає: Любов Арєхова – головний бухгалтер

19.Про затвердження актів безоплатної передачі та оприбуткування дров



Доповідає:Світлана Хижняк – начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою

20.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології .
ро проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди
земельної ділянки

21.Про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського
призначення під польовими та проектними польовими дорогами
розташованими за межами населених пунктів на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області

22.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

24.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Романенку Івану Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд

25.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Романенку Івану Вікторовичу для ведення особистого  підсобного
господарства

26.Про розгляд заяви громадянина  Каманіна Владислава Івановича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

27.Про розгляд заяви громадянина  Нитки Івана Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

28.Про розгляд заяви громадянина  Гончара Івана Миколайовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

29.Про розгляд заяви громадянки  Міняйло Людмили Миколаївни про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського



господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

30.Про розгляд заяви громадянки  Вельбой Наталії Олексіївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

31.Про розгляд заяви громадянина  Вельбоя Владислава Костянтиновича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

32.Про розгляд заяви громадянина  Боровенського Віктора Васильовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

33.Про розгляд заяви громадянина  Міхалкова Владислава Олександровича
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

34.Про розгляд заяви громадянки  Невдачиної Марії Миколаївни про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

35.Про розгляд заяви громадянки  Кузьменко Лариси Миколаївни про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області

36.Про розгляд заяви громадянки  Гуйви Олени Євгенівні про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області

37.Про розгляд заяви громадянина Розінько Миколи Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області



Доповідає: Оксана Альохіна – начальник відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та
екології .

38. Про внесення змін до рішення четвертої позачергової сесії сьмого
скликання від 31.01.2018 року «Про безоплатне прийняття  зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Охтирського району у
комунальну власність Чупахівської селищної ради бюджетних установ та
майна цих установ» , до рішення третьої позачергової сесії восьмого
скликання від 13.11.2022 року «Про внесення змін до рішення другого
пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 11.11.2020  «Про
реорганізацію Довжицької сільської ради», до рішення третьої позачергової
сесії восьмого скликання від 13.11.2022 року «Про внесення змін до рішення
другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від
11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської  сільської ради»

Доповідає:  Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.

Різні.
39.Про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України.

Доповідає:  Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.

Депутати одноголосно прийняли порядок денний дев’ятнадцятої позачергової
сесії.

1.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про
затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний період
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

2. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної
ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022 рік»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

3. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про
внесення змін до селищних цільових програм по галузях та програми
економічного і соціального розвитку Чупахівської селищної ради на 2022 рік
та прогнозні показники на 2023-2024 роки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про
затвердження плану діяльності Чупахівської селищної ради з підготовки
регуляторних актів у 2023 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

5. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про
прийняття субвенції з обласного бюджету до бюджету Чупахівської СТГ
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

6. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури,
туризму,   молоді та спорту про затвердження Програми надання одноразової
допомоги випускникам навчальних закладів з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, на  2022- 2023 рік
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

 7. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
про надання одноразової допомоги випускникам закладів освіти з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

8. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
про перейменування та внесення змін до установчих документів
Олешнянського  навчально-виховного  комплексу: загальноосвітньої  школа
І-ІІІ ступенів-закладу дошкільної освіти імені Героя Радянського Союзу
Степана Долгого  Чупахівської селищної ради  Охтирського району
Сумської області  .
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

 9. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
про встановлення у 2023 році надбавки за престижність праці педагогічним
працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

10. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
про затвердження Порядку фінансування забезпечення пільгового проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради
до місця навчання і у зворотньому напрямі.



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

11. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
Про затвердження Порядку фінансування харчування здобувачів освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної  ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

12. СЛУХАЛИ: Валентину Полуйко – начальника відділу освіти, культури
Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти  у закладах освіти
Чупахівської селищної рад ради.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

13. СЛУХАЛИ:Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту
населення про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з
догляду на професійній основі в 2022 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

14. СЛУХАЛИ:Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту
населення про компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду
на непрофесійній основі в 2022 році
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

15.СЛУХАЛИ: Любов Арєхову – головного бухгалтера Чупахівської
селищної ради про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади від
Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної
адміністрації
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

16. СЛУХАЛИ: Любов Арєхову – головного бухгалтера Чупахівської
селищної ради про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної  територіальної громади на
баланс відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

17. СЛУХАЛИ: Любов Арєхову – головного бухгалтера Чупахівської
селищної ради про безоплатне прийняття майна у комунальну власність
Чупахівської   селищної територіальної громади від Товариства Червоного
Хреста України Охтирське відділення



УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

18. СЛУХАЛИ: Любов Арєхову – головного бухгалтера Чупахівської
селищної ради про безоплатну передачу  майна  з комунальної  власності
Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

19.СЛУХАЛИ: Світлану Хижняк – начальника відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою про затвердження актів
безоплатної передачі та оприбуткування дров
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

20. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології .
про проведення земельних торгів у формі аукціону з  продажу права оренди
земельної ділянки
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

21. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про проведення інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського
призначення під польовими та проектними польовими дорогами
розташованими за межами населених пунктів на території Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

22. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

23. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



24.СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Романенку
Івану Вікторовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

25. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Романенку
Івану Вікторовичу для ведення особистого  підсобного господарства
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

26. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Каманіна Владислава Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

27. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Нитки Івана Івановича про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

28. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Гончара Івана Миколайовича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

29. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Міняйло Людмили Миколаївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

30. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Вельбой Наталії Олексіївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

31. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Вельбоя Владислава Костянтиновича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

32. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Боровенського Віктора Васильовича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

33. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина  Міхалкова Владислава Олександровича про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  на території Чупахівської селищної ради Охтирського району
Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

34. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Невдачиної Марії Миколаївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

35. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Кузьменко Лариси Миколаївни про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

36. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянки  Гуйви Олени Євгенівні про надання дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства  на території
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

37. СЛУХАЛИ: Оксану Альохіну – начальника відділу економічного
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
про розгляд заяви громадянина Розінько Миколи Івановича про надання
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  на
території Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

38. СЛУХАЛИ: Миколу МАСЛЮКА – секретаря Чупахівської селищної
ради про внесення змін до рішення четвертої позачергової сесії сьмого
скликання від 31.01.2018 року «Про безоплатне прийняття  зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Охтирського району у
комунальну власність Чупахівської селищної ради бюджетних установ та
майна цих установ» , до рішення третьої позачергової сесії восьмого
скликання від 13.11.2022 року «Про внесення змін до рішення другого
пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від 11.11.2020  «Про
реорганізацію Довжицької сільської ради», до рішення третьої позачергової
сесії восьмого скликання від 13.11.2022 року «Про внесення змін до рішення
другого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання від
11.11.2020  «Про реорганізацію Олешнянської  сільської ради»
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно



 РІЗНІ.
39. СЛУХАЛИ: Миколу МАСЛЮКА – секретаря Чупахівської селищної
ради про звернення до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,
Конституційного Суду України.
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 16
Проти – 0
Утрималися - 1

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК


