
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
 Двадцять п’ята сесія

ПРОТОКОЛ

Двадцять п’ята сесія селищної ради

                                                                                                   від 25.03.2020 року

                                                                                                    на              аркушах



ПРОТОКОЛ
Двадцять п’ятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 25.03.2020                                                                                смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 10 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий
порядок денний та регламент роботи двадцять п’ятої сесії:

1. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020
рік.
 Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

2. Про внесення змін до структури та штатних одиниць відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

3. Про пониження ступеня Грінченківської  філії  Чупахівської  загально-
освітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області зі школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

4. Про  пониження  ступеня  Лантратівської  філії  Чупахівської  загально-
освітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського
району Сумської області зі школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня
 Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

5. Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу

6. Про  виділення  коштів  з  вільного  залишку  коштів  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу

7. Про прийняття освітньої субвенції з державного бюджету
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу

8. Про  безоплатну  передачу  майна  Чупахівської  селищної  ради
комунальному  некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради



9. Про затвердження договорів оренди
Доповідає: Чуб Н.В.- головний бухгалтер Чупахівської селищної ради

10. Про затвердження акту на оприбуткування дров
Доповідає:  Хижняк  С.В.-  начальник  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради

11.  Про  затвердження  актів  безоплатної  передачі  дров  з  балансу
Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Хижняк  С.В.-  начальник  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради

12. Про  прийняття  в  оперативне  управління  КНП  «Центру  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради закладів охорони
здоров’я,  які  знаходяться  на  території  Довжицької  та  Олешнянської
сільських рад Охтирського району
Доповідає:  Ашурова  Г.Г.-  головний  лікар  КНП  «  Центр  надання  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради

13. Про затвердження Програми запровадження протиепідемічних заходів
для запобігання поширення COVID -19 на території Чупахівської селищної
ради на 2020 рік.
Доповідає:  Ашурова  Г.Г.-  головний  лікар  КНП  «  Центр  надання  медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради

14. Про  затвердження  структури  відділу  соціального  захисту  населення
Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Журавель  С.М.-  начальник  відділу   соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради

15. Про  затвердження  Плану  заходів  з  недопущення  поширення  гострої
респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2
на території Чупахівської селищної ради
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради

16. Про  створення  комунального  закладу  «  Будинок  культури»
Чупахівської селищної ради
Доповідає: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму 
     17. Різне:  Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії сьомого
скликання  від  28.01.2020  «  Про  утворення  відділу  соціального  захисту
населення» Чупахівської селищної ради
Доповідає:  Журавель  С.М.-  начальник  відділу   соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради

               Депутати одноголосно прийняли запропонований порядок денний та
регламент двадцять п’ятої сесії селищної ради сьомого скликання 

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
внесення змін до структури та штатних одиниць відділу освіти,  молоді та
спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
пониження  ступеня  Грінченківської  філії  Чупахівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області зі школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
пониження  ступеня  Лантратівської  філії  Чупахівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області зі школи І-ІІ ступенів до школи І ступеня
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії  сьомого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  виконуючу  обов’язки  начальника  фінансового
відділу  про виділення  коштів  з  вільного  залишку  коштів  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  –  виконуючу обов’язки  начальника фінансового
відділу про прийняття освітньої субвенції з державного бюджету
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
безоплатну  передачу  майна  Чупахівської  селищної  ради  комунальному
некомерційному  підприємству  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ: Чуб Н.В.- головного бухгалтера Чупахівської селищної ради про
затвердження договорів оренди
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно 

 СЛУХАЛИ: Хижняк С.В.- начальника відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради про затвердження
акту на оприбуткування дров
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
                                                             
СЛУХАЛИ:  Хижняк  С.В.-  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради про затвердження
актів безоплатної передачі дров з балансу Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Ашурову Г.Г.- головного лікаря КНП « Центр надання медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  прийняття  в
оперативне  управління  КНП  «Центру  первинної  медико-санітарної
допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  закладів  охорони  здоров’я,  які
знаходяться  на  території  Довжицької  та  Олешнянської  сільських  рад
Охтирського району
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Ашурову Г.Г.- головного лікаря КНП « Центр надання медико-
санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради  про  затвердження
Програми  запровадження  протиепідемічних  заходів  для  запобігання
поширення COVID -19 на території Чупахівської селищної ради на 2020 рік.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Журавель  С.М.  -  начальника  відділу   соціального  захисту
населення  Чупахівської селищної ради про  затвердження структури відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Маслюка  М.М.  –  секретаря  селищної  ради про  затвердження
Плану  заходів  з  недопущення  поширення  гострої  респіраторної  хвороби
COVID-19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2  на  території
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно



СЛУХАЛИ:  Калач  В.М. -  начальника  відділу  культури  та  туризму
Чупахівської  селищної  ради створення  комунального  закладу  «  Будинок
культури» Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Журавель  С.М.  -  начальника  відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради про  внесення  змін  до  рішення
двадцять четвертої сесії сьомого скликання від 28.01.2020 « Про утворення
відділу соціального захисту населення» Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

Селищний голова                                           Олександр КУЖЕЛЬ


