
                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 05

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                                   від  28.05.2021

 рішення з № 38 по  № 48  



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Е Р Е Л І К
питань винесених на розгляд засідання виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради від  28.05.2021 року 
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про затвердження планів заходів щодо складання 
проекту бюджету селищної територіальної
громади на 2022 рік, організації виконання 
бюджету селищної територіальної громади у 2021 році
та організації роботи з підготовки річної звітності 
про виконання бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади за 2021 рік

38

2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації на території
Чупахівської селищної ради  соціального проєкту  «Активні 
парки – локації здорової України»  на 2021 рік

39

3 Про схвалення «Програми фінансової підтримки громадської
організації «Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка            
на 2021 рік»

40

4 Про тимчасове  влаштування малолітніх дітей до державного
дитячого  закладу  на  повне державне  утримання за  заявою
батьків

41

5 Про подання клопотання до Департаменту захисту довкілля
та енергетики Сумської ОДА стосовно перевезення та 
утилізації непридатних до використання хімічних засобів 
захисту рослин

42

6 Про визначення складу комісії для проведення інвентарізації 
основних акумулюючих водойм на території Чупахівської 
селищної ради

43

7 Про затвердження заходів з організації проведення
 евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій
та створення евакуаційних органів 
 Чупахівської  селищної ради

44

8 Про визначення місця підривного майданчика 45



для можливого знищення вибухонебезпечних предметів

9 Про затвердження заходів з підготовки закладів
бюджетної та соціальної сфери до опалювального сезону 
2021-2022 років

46

10 Про передачу в оренду об’єкту комунальної власності 
Чупахівської селищної територіальної громади 
з проведенням аукціону

47

11 Про затвердження плану проведення культурно-масових 
заходів у червні 2021 року на території Чупахівської 
селищної ради.

48

                                                                 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 05                                                                                                   від 28.05.2021

Селищний голова                                        Олександр Кужель
Секретар селищної ради                             Микола Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської
                                                                     селищної ради

Світлана Макарова -                                 директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ  
                                                                    ступенів

Яна Сев'ян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ   
                                                                      І-ІІІ ступенів – ДНЗ

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»  

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик

Микола Жерновий -                                   директор ПСП «Ташань»

Ольга Биковець -                                         виконавчий директор ПСП АФ 
                                                                      «Піонер»

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр
                                                                     первинної медико – санітарної
                                                                     допомоги» Чупахівської
                                                                     селищної ради     
 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка

                                                                       
Олександра Хоменко -                               учитель Чупахівської ЗОШ  
                                                                      І-ІІІ   ступенів 
Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ



                  «Піонер»

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :
1/38. С Л У Х А Л И: Про затвердження планів заходів щодо складання 
проекту  бюджету  селищної  територіальної  громади  на  2022  рік,  організації
виконання бюджету селищної територіальної громади у 2021 році та організації
роботи  з  підготовки  річної  звітності  про  виконання  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади за 2021 рік
ДОПОВІДАЄ: Тетяна Невдачина  – головний спеціаліст фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 38 приймається. 

2/39.  С  Л У Х А Л И:  Про затвердження  плану  заходів  щодо реалізації  на
території  Чупахівської селищної ради  соціального проєкту  «Активні парки –
локації здорової України»  на 2021 рік
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 39 приймається. 

3/40. СЛУХАЛИ: Про схвалення Програми фінансової підтримки громадської 
організації «Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка    на 2021 рік»
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 40 приймається

4/41.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  тимчасове   влаштування  малолітніх  дітей  до
державного дитячого закладу на повне державне утримання за заявою батьків/
ДОПОВІДАЄ:  Галина  Бистрицька  –  завідувач  відділу  соціальної  роботи
Комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг»  Чупахівської
селищної ради .
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 41 приймається. 

5/42.СЛУХАЛИ: Про подання клопотання до Департаменту захисту довкілля
та енергетики Сумської ОДА стосовно перевезення та утилізації непридатних 
до використання хімічних засобів захисту рослин



ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 42 приймається.

6/43.СЛУХАЛИ: Про визначення складу комісії для проведення інвентарізації 
основних акумулюючих водойм на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 43 приймається.

7/44.СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів з організації проведення
 евакуації  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій  та  створення
евакуаційних органів  Чупахівської  селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 44 приймається.

8/45.СЛУХАЛИ: Про визначення місця підривного майданчика
для можливого знищення вибухонебезпечних предметів
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 45 приймається.

9/46.СЛУХАЛИ: Про затвердження заходів з підготовки закладів
бюджетної та соціальної сфери до опалювального сезону 2021-2022 років
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 46 приймається

10/47.СЛУХАЛИ: Про передачу в оренду об’єкту комунальної власності 
Чупахівської селищної територіальної громади з проведенням аукціону
ДОПОВІДАЄ: Наталія Чуб – головний бухгалтер Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 47 приймається

11/48. С Л У Х А Л И : Про затвердження плану проведення культурно-масових
заходів у червні 2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ:  Віра  Калач  –  начальник  відділу  культури  та  туризму
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 48 приймається.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№38

28.05.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження планів заходів щодо складання 
проекту бюджету селищної територіальної
громади на 2022 рік, організації виконання 
бюджету селищної територіальної громади у 2021 році
та організації роботи з підготовки річної звітності 
про виконання бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади за 2021 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
від 26.04.2021 року №32 «Про Бюджетний регламент проходження бюджетного
процесу бюджету Чупахівської селищної територіальної громади»,  відповідно
до  Наказу  Міністерства  фінансів  України  від  31.05.2019  року  №  228  «Про
затвердження  методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  та  затвердження
Бюджетного  регламенту  проходження  бюджетного  процесу  на  місцевому
рівні»,  керуючись  статтями  28,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  виконавчий комітет  Чупахівської  селищної  ради
ради  ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  плани  заходів  щодо  складання  проекту  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік (додаток 1);

2.  Затвердити  план  заходів  щодо  організації  виконання  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік (додаток 2);

3. Затвердити план заходів щодо організації роботи з підготовки річної
звітності  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади за 2021 рік (додаток 3)

4.  Начальникам  відділів  селищної  ради,  розпорядникам  бюджетних
коштів,  іншим  виконавцям,  визначених  у  планах  заходів,  забезпечити  їх
виконання відповідно до встановлених термінів з урахуванням вимог рішення
виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради  від  26.04.2021  року  №32
«Про  Бюджетний  регламент  проходження  бюджетного  процесу  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади».

5.  Утворити  робочу  групу  з  питань  складання  проекту  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік (додаток 4).

6. Затвердити Положення про Робочу групу з питань складання проекту
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік (додаток
5).



7.  Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів  бюджету  селищної
територіальної громади при складанні проекту бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022 рік:

7.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та
фінансування  програм, затверджених  селищною радою,  шляхом виключення 
непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують
виконання  основних  функцій  і  завдань  розпорядників  коштів,  з  метою
формування бюджетних запитів відповідно до статті   75 Бюджетного кодексу
України в межах прогнозних обсягів видатків, доведених фінансовим відділом
Чупахівської селищної ради.

7.2.  Неухильно  дотримуватись  вимог  частини  четвертої  статті  77
Бюджетного кодексу України.

8.  Начальнику  фінансового  відділу  Касьяненко  А.І.  провести
організаційну  роботу  із  виконання  планів  заходів  та  спільно  із  головними
розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету забезпечити своєчасне
складання прогнозу бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на
2022-2024  роки  та  проекту  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2022 рік.

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради



від 28.05.2021 року № 38

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету на 2022 рік

№
з/
п

Зміст заходів
Термін

виконання
Відповідальні за

виконання

1. Уточнення параметрів, з 
урахуванням яких здійснюється 
горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності місцевих 
бюджетів (обсягів надходжень 
податку на доходи фізичних осіб та 
податку на прибуток, чисельність 
населення)

У терміни,
доведені

Міністерством
фінансів
України

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

2. Надання інформації галузевим 
міністерствам щодо показників, з 
урахуванням яких здійснюються 
розрахунки обсягів міжбюджетних 
трансфертів

У терміни,
доведені

дорученнями

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

3. Доведення до головних 
розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів особливостей 
складання розрахунків до проекту 
бюджету та прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів на 
плановий рік, надісланих 
Міністерством фінансів України

У 3-х денний
термін з дня
отримання

показників від
Міністерства

фінансів
України

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

4. Підготовка пропозицій до проекту 
державного бюджету в частині 
міжбюджетних трансфертів та їх 
надання Міністерству фінансів 
України і галузевим міністерствам

За термінами,
доведеними

Міністерством
фінансів
України

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради, головні
розпорядники

бюджетних коштів
5. Доведення до фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, врахованих у проекті 
Державного бюджету, схваленого 
Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення; 
- організаційно-методологічних 
вимог та інших показників щодо 
складання проектів місцевих 
бюджетів

У термін,
визначений

Департаменто
м фінансів
Сумської
обласної

державної
адміністрації 

Департамент фінансів
Сумської обласної

державної
адміністрації

6. Доведення до головних У триденний Фінансовий відділ



розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, врахованих у проекті 
державного бюджету, схваленого 
Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення

термін з дня
отримання

Чупахівської селищної
ради

7. Підготовка та подання фінансовому 
відділу Чупахівської селищної ради 
разом з поясненнями прогнозних 
обсягів доходів бюджету, іншої 
інформації:
- щодо платежів, контроль за якими 
закріплено за органами Державної 
податкової служби; 
- щодо прогнозних обсягів 
надходжень, контроль за якими 
закріплено за Чупахівською 
селищною радою: 
надходження від надання 
адміністративних послуг, 
державного мита;
надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним 
майном;
кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у 
державній або комунальній 
власності (з детальним 
обгрунтуванням);
власні  надходження  бюджетних
установ  (з  детальним
обгрунтуванням).

До 15 червня

Охтирська ДПІ ГУ
ДПС у Сумській

області

Центр надання
адміністративних

послуг
Відділ

бухгалтерського
обліку, звітності та

господарської
діяльності

Відділ економічного
розвитку, інвестицій,

регуляторної
діяльності, земельних
відносин та екологій

Головні розпорядники

8. Прогнозування  обсягів  доходів
місцевого  бюджету,  визначення
обсягів  фінансування  місцевого
бюджету,  повернення  кредитів  до
місцевого  бюджету  та  орієнтовних
граничних  показників  видатків
місцевого  бюджету  та  надання
кредитів  з  місцевого  бюджету  на
плановий рік  на підставі  прогнозу
економічного  і  соціального
розвитку  України  та  території,
аналізу  виконання  місцевого
бюджету в попередніх та поточному

До 25 червня Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради



бюджетних періодах
9. Доведення до головних 

розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних
запитів; 
- граничних показників видатків 
місцевого бюджету та надання 
кредитів з місцевого бюджету; 
- інструктивного листа щодо 
організаційних та інших вимог, яких
зобов'язані дотримуватися всі 
розпорядники бюджетних коштів

До 1 жовтня Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

10
.

Організація роботи з розробки 
бюджетних запитів

Вересень-
жовтень

Головні розпорядники
бюджетних коштів

11
.

Подання бюджетних запитів 
фінансовому відділу Чупахівської 
селищної ради

До 15 жовтня Головні розпорядники
бюджетних коштів,

одержувачі
бюджетних коштів

12
.

Здійснення аналізу бюджетних 
запитів, отриманих від головних 
розпорядників бюджетних коштів, 
та прийняття рішення щодо 
включення їх до пропозиції проекту 
місцевого бюджету

До 1 листопада Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

13
.

Доведення  до  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради:
-  обсягів  міжбюджетних
трансфертів,  врахованих  у  проекті
державного  бюджету,  прийнятого
Верховною  Радою  України  у
другому читанні;
-  текстових  статей  проекту  закону
про державний бюджет, прийнятого
у другому читанні

У термін,
визначений
Депфіном

СОДА

Департамент фінансів
Сумської обласної

державної
адміністрації

14
.

Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
обсягів міжбюджетних трансфертів, 
врахованих у проекті державного 
бюджету, прийнятого Верховною 
Радою України у другому читанні

У триденний
термін з дня
отримання

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

15
.

Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
відповідних обсягів субвенцій на 
здійснення державних програм 
соціального захисту, додаткової 
дотації на здійснення переданих з 

У триденний
термін з дня
отримання

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради



державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та 
охорони здоров'я

16
.

Вжиття заходів щодо залучення 
громадськості до процесу складання
проекту бюджету Чупахівської 
селищної територіальної громади 
(проведення засідань громадських 
рад, громадських слухань, 
консультацій з громадськістю, 
форумів, конференцій, брифінгів, 
дискусій, вивчення громадських 
думок)

Жовтень-
листопад

Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради, головні
розпорядники коштів

17
.

Підготовка проекту рішення 
Чупахівської селищної ради про 
бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади з додатками 
згідно з типовою формою, 
затвердженою відповідним наказом 
Мінфіну, і матеріалів, передбачених
статтею 76 Бюджетного кодексу 
України, та його подання 
виконавчому комітету Чупахівської 
селищної ради 

До 8 грудня Фінансовий відділ
Чупахівської селищної

ради

18
.

Схвалення проекту рішення 
Чупахівської селищної ради «Про 
бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік»

До 10 грудня Виконавчий комітет
Чупахівської селищної

ради

19
.

Направлення схваленого проекту 
рішення «Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на
2022 рік» до Чупахівської селищної 
ради

Не пізніше
наступного
дня після
схвалення

Виконавчий комітет
Чупахівської селищної

ради

20
.

Розміщення бюджетних запитів на 
офіційному сайті Чупахівської 
селищної ради або оприлюднення їх
в інший спосіб

Не пізніше ніж
через три
робочі дні

після подання
відповідній

місцевій раді
проекту

рішення про
місцевий
бюджет

Головні розпорядники
коштів

21
.

Оприлюднення проекту рішення 
Чупахівської селищної ради «Про 
бюджет Чупахівської селищної 

В терміни
відповідно до

чинного

Виконавчий комітет
Чупахівської селищної

ради

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2456-17#n1239


територіальної громади на 2022 
рік», схваленого виконавчим 
комітетом Чупахівської селищної 
ради

законодавства
до дати його
розгляду на
сесії ради

22
.

Доопрацювання проекту рішення 
Чупахівської селищної ради «Про 
бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік»
з урахуванням показників обсягів 
міжбюджетних трансфертів, 
врахованих у проекті державного 
бюджету, прийнятому Верховною 
Радою України у другому читанні

У
двотижневий
строк з дня
офіційного

опублікування
закону про
Державний

бюджет
України

Фінансове відділ
Чупахівської селищної

ради

23
.

Супровід розгляду проекту рішення 
«Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на
2022 рік» у Чупахівській селищній 
раді 

На пленарному
засіданні ради

та під час
розгляду

постійними
комісіями

Представники
виконавчого комітету

селищної ради,
фінансового відділу

Чупахівської селищної
ради, головних
розпорядників

бюджетних коштів
24
.

Затвердження погодженого проекту 
рішення Чупахівської селищної 
ради «Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на
2022 рік» з додатками та 
пояснювальною запискою на сесії 
селищної ради

До 25 грудня
року, що
передує

плановому

Чупахівська селищна
рада

25
.

Оприлюднення рішення селищної 
ради «Про бюджет Чупахівської 
селищної територіальної громади на
2022 рік» у газеті «Громада плюс» 
та на офіційному сайті Чупахівської 
селищної територіальної громади 

В терміни
відповідно до

чинного
законодавства
до дати його
розгляду на

сесії

Секретар ради
Фінансовий відділ

Чупахівської селищної
ради

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 2 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 28.05.2021 року № 38
ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації виконання місцевого бюджету
№
з/
п

Зміст заходів
Термін

виконання

Відповідал
ьні за

виконання
1. Погодження мережі розпорядника коштів

бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної  громади  (реєстру  змін  до
мережі)

До 
10.01.2021 року

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради,
головні

розпорядни
ки

бюджетних
коштів

2. Доведення  до  фінансового  відділу
Чупахівської  селищної  ради  показників
міжбюджетних  трансфертів  згідно  із
затвердженим  розписом  державного
бюджету на 2021 рік

Січень 2021
року

Охтирське
УДКСУ у
Сумській
області

3. Доведення  до  головних  розпорядників
бюджетних  коштів  лімітних  довідок  про
бюджетні асигнування на 2021 рік

У двотижневий
строк з дня
прийняття

рішення про
бюджет

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
4. Подання  фінансовому  відділу

Чупахівської  селищної  ради  уточнених
проектів  зведених  кошторисів  та  інших
бюджетних  документів,  передбачених
пунктом 30 Порядку складання, розгляду,
затвердження  та  основні  вимоги  до
виконання  кошторисів  бюджетних
установ, затвердженого постановою Уряду
від 28.02.2002 № 228

До
10.01.2021 року

Головні
розпорядни

ки
бюджетних

коштів

5. Затвердження  розпису
бюджету.Чупахівської  селищної
територіальної громади на 2021 рік
Подання розпису до Охтирського УДКСУ
у Сумській області

Не пізніше ніж
через 30 днів

після
затвердження

бюджету

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради



6. Доведення  до  головних  розпорядників
коштів  витягів  із  розпису  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021 рік

Січень 2021
року

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
7. Проведення  перевірки  рішення

Чупахівської  селищної  ради  про  бюджет
Чупахівської  селищної  територіальної
громади  на  2021  рік  щодо  дотримання
бюджетного  законодавства  під  час
затвердження місцевого бюджету

У терміни,
визначені
Депфіном

СОДА

Департамен
т фінансів

СОДА

8. Підготовка  розпоряджень  про  виділення
коштів  загального/спеціального  фонду
бюджету громади

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
9. Подання  головними  розпорядниками

бюджетних  коштів  заявок  на  виділення
коштів  відповідно  до  зареєстрованих
бюджетних зобов’язань

Протягом року Головні
розпорядни

ки
бюджетних

коштів
10. Затвердження  за  погодженням  з

фінансовим  відділом  Чупахівської
селищної  ради  паспортів  бюджетних
програм на 2021 рік

Протягом 45
днів від дня

набрання
чинності

рішенням про
бюджет
громади

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради,
головні

розпорядни
ки

бюджетних
коштів

11. Зведення  планових  показників  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної
громади у грошовому виразі та планів по
мережі, штатах і контингентах бюджетних
установ на 2021 рік

Лютий 2021
року

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
12. Здійснення  аналізу  ефективності

бюджетних програм
Лютий 2021

року
Головні

розпорядни
ки

бюджетних
коштів

13. Подання  фінансовому  відділу
Чупахівської селищної ради узагальнених
результатів  аналізу  ефективності
бюджетних програм

Протягом 10
днів після

складання звіту
про виконання

паспортів

Головні
розпорядни

ки
бюджетних

коштів



бюджетних
програм

14. Перевірка  правильності  складання  і
затвердження  кошторисів  та  планів
використання  коштів  установами  і
організаціями,  які  фінансуються  з
бюджету громади на 2021 рік

Березень 2021
року

Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
15. Внесення  змін  до  рішення  Чупахівської

селищної  ради  про  бюджет  Чупахівської
селищної  територіальної  громади  (з
урахуванням вимог статті 78 Бюджетного
кодексу України)

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
16. Внесення  змін  до  розпису  бюджету

Чупахівської  селищної  територіальної
громади

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівсько
ї селищної

ради
17. Подання  квартального  звіту  про

виконання  бюджету  Чупахівської
селищної  територіальної  громади  до
селищної ради 

У двомісячний
строк після
завершення
відповідного
бюджетного

періоду

Виконавчий
комітет

Чупахівсько
ї селищної

ради

18. Оприлюднення  інформації,  визначеної
статтею 28 Бюджетного кодексу України,
з  додержанням  вимог  законів  України
«Про доступ до публічної інформації» та
«Про відкритість використання публічних
коштів», зокрема:
- рішення Чупахівської селищної ради
про  бюджет  селищної  територіальної
громади;
- інформації  про  виконання  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної
громади;
- квартальні  звіти  про  виконання
бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади.

У
десятиденний
термін з дня

його прийняття

Виконавчий
комітет

Чупахівсько
ї селищної

ради

19. Інформування  громадськості  з  питань
використання коштів місцевого бюджету та її
участь  у  бюджетному  процесі  із
застосуванням  відповідних  механізмів
(проведення  засідань  громадських  рад,
проведення  громадських  слухань,
консультацій  з  громадськістю,  форумів,
конференцій,  брифінгів,  дискусій,  вивчення
громадських думок)

Протягом року Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної

ради, головні
розпорядник
и бюджетних

коштів



Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК

Додаток 3 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 28.05.2021 року № 38

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання

селищного бюджету за 2021 рік

№ 
з/п

Зміст заходів
Термін

виконання
Відповідальні
за виконання

1. Надання  до  фінансового  відділу
Чупахівської  селищної  ради  річної
бюджетної звітності

До 25 січня
2022 р Головні

розпорядники
коштів

2. Надання  управлінню  фінансовому
відділу Чупахівської селищної ради
звітів  про  виконання  паспортів
бюджетних програм за 2021 р

3. Подання інформації, що міститься в
звітах  про  виконання  паспортів
бюджетних  програм  головних
розпорядників  бюджетних  коштів
на 2021 рік через ПЗ “LOGICA”.

До 31 березня
2022 р

4. Подання  фінансовому  відділу
Чупахівської  селищної  ради
узагальнених  результатів  аналізу
ефективності  бюджетних  програм
за 2021 р

Протягом 30
днів після

складання звіту
про виконання

паспорта
бюджетної
програми

5. Підготовка  пояснювальної  записки
та інших матеріалів до річного звіту
про виконання селищного бюджету

Січень-лютий
2022 р ( термін
визначається
ДФ СОДА)

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної ради

6. Підготовка  та  зведення  річного
звіту  по  мережі,  штатах  і
контингентах 

7. Подання  річного  звіту  про
виконання  селищного  бюджету  до
виконавчого комітету 

Лютий 2022 р
Фінансовий

відділ
Чупахівської

селищної ради

8. Подання  річного  звіту  про
виконання  селищного  бюджету  до

Після
схвалення

Виконавчий
комітет



селищної ради виконавчим
комітетом

Чупахівської
селищної ради

Чупахівської
селищної ради,

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної ради

9. Прийняття  селищною  радою
рішення  щодо  річного  звіту  про
виконання селищного бюджету 

До 1 березня
2022 року

Чупахівська
селищна рада

10. Опублікування інформації про:
- виконання селищного бюджету за
підсумками року;
-  час  і  місце  публічного
представлення такої інформації

Виконавчий
комітет

Чупахівської
селищної ради

11. Оприлюднення  рішення  селищної
ради  щодо  річного  звіту  про
виконання селищного бюджету

Виконавчий
комітет

Чупахівської
селищної ради

12. Надання  інформації  щодо
виконання  місцевого  бюджету  за
2021 р через ПЗ «LOGICA»

До 1 березня
2022 року

Фінансовий
відділ

Чупахівської
селищної ради

13. Публічне представлення інформації
про виконання селищного бюджету
за підсумками року

До 20 березня
2022 року

Виконавчий
комітет

Чупахівської
селищної ради

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 4 до рішення виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради

від 28.05.2021 року № 38

Склад
робочої групи з питань складання проекту бюджету Чупахівської

селищної територіальної громади на 2022 рік 

Касьяненко  Анна  Іванівна  –  начальник  фінансового  відділу,  керівник
робочої групи

Воробйова Людмила Вікторівна – перший заступник селищного голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  влади,  заступник  керівника  робочої
групи

Невдачина Тетяна Василівна – головний спеціаліст фінансового відділу
Чупахівської селищної ради, секретар робочої групи.

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
Парнєков Сергій Євгенійович - заступник селищного голови;
Маслюк Микола Миколайович – секретар селищної ради;
Чуб  Наталія  Вікторівна  -  начальник  відділу  бухгалтерського  обліку,

звітності та господарської діяльності, головний бухгалтер;
Альохіна  Оксана  Анатоліївна  –  в.о.  начальника  відділу  економічного

розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології;
Бекірова  Олена  Русланівна –  в.о.  начальника відділу освіти,  молоді  та

спорту;
Журавель Світлана Миколаївна – начальник відділу соціального захисту

населення;
Калач Віра Миколаївна – начальник відділу культури та туризму;
Ашурова  Галина  Геннадіївна  –  головний  лікар  КНП  «ЦПМСД»

Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



Додаток 5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради

від 28.05.2021 року № 38
  

Положення
про Робочу групу з питань складання проекту

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік

                                    1. Загальні положення
1.1.  Робоча  група  з  питань  складання  проекту  бюджету  Чупахівської

селищної територіальної громади на 2022 рік (далі – Робоча група) утворюється
з  метою  координації  дій,  пов’язаних  з  складанням  проекту  бюджету
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

1.2.  Робоча  група  в  своїй  діяльності  керується  Бюджетним  кодексом
України,  чинним  бюджетним  законодавством  України,  Бюджетним
регламентом  Чупахівської  селищної  ради  та  іншими  нормативно-правовими
актами міської ради, а також даним Положенням.

1.3. Персональний склад Робочої групи затверджує виконавчий комітет
селищної ради.

 
2. Завдання Робочої групи

2.1. Основними завданнями Робочої групи є:
2.1.1.  Розгляд  депутатських  запитів,  запитань,  звернень,  пов’язаних  із

складанням проекту бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на
2022 рік, які надійдуть до Робочої групи від депутатів селищної ради;

2.1.2.  Направлення  депутатських  запитів  та  звернень  відповідним
головним  розпорядникам  коштів  для  опрацювання  та  врахування  їх  по
можливості при формуванні бюджетних запитів на 2022 рік;

2.1.3.Координація та узгодженість дій між усіма учасниками бюджетного
процесу;

2.1.4. Прозорість та публічність бюджетного процесу;
2.1.5.  Оперативне вирішення питань,  пов’язаних зі  складанням проекту

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік.
                                 
                                    3. Повноваження Робочої групи
3.1. Робоча група має право залучати до роботи спеціалістів відповідних

виконавчих органів ради, керівників відділів селищної ради.

4. Склад Робочої групи
4.1.  Робоча  група  утворюється  у  складі  керівника  Робочої  групи,

заступника керівника Робочої групи, секретаря та членів Робочої групи. 
4.2.Склад  Робочої  групи  та  зміни  до  нього  затверджуються  рішенням

виконавчого комітету селищної ради.



5. Регламент діяльності Робочої групи
5.1. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться по мірі

необхідності.
5.2.  Повідомлення  про  скликання  засідань  Робочої  групи  доводяться

секретарем  Робочої  групи  до  відома  кожного  її  члена  не  пізніше  одного
робочого дня до їх початку.

5.3. Засідання Робочої групи веде керівник Робочої групи, а у разі його
відсутності - заступник керівника Робочої групи.

5.4. Підготовку документів, необхідних для розгляду на засіданні Робочої
групи, здійснює секретар Робочої групи.

5.5.  Засідання  Робочої  групи  є  правомочним,  якщо на  ньому присутні
більше половини представників її кількісного складу.

5.6.  При  прийнятті  Робочою  групою  рішень  у  разі  рівного  розподілу
голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Робочої групи.

5.7.  Кожне  засідання  Робочої  групи  оформляється  протоколом,  який
підписується головою Робочої групи та секретарем.

Протоколи засідань Робочої  групи є  обов’язковими до врахування при
підготовці проекту рішення селищної ради про бюджету Чупахівської селищної
територіальної  громади на  2022  рік  та  додатків  до  нього  в  межах реальних
можливостей бюджету.

5.8. Всі  спірні питання, які виникають протягом роботи Робочої групи,
вирішуються колегіально Робочою групою шляхом відкритого голосування.

         
Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 39

28.05.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про затвердження плану заходів щодо 
реалізації на території  Чупахівської 
селищної ради  соціального проєкту  
«Активні парки – локації здорової 
України»  на 2021 рік 

           На  виконання  Указу  Президента  України  від  17  грудня  2020  року
№574/2020 «Про започаткування соціального проекту «Активні парки – локації
здорової України», постанови Кабінету Міністрів України від 07 квітня 2021
року №326  «Про затвердження Положення  про соціальний проект «Активні
парки – локації здорової України», розпорядження голови Сумської обласної
державної адміністрації   від 30.04.2021 №282-ОД «Про затвердження  плану
заходів  щодо  реалізації   у  Сумській  області   соціального  проекту  «Активні
парки  - локації здорової України», виконавчий комітет  Чупахівської селищної  
ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  план  заходів   щодо  реалізації  на  території   Чупахівської
селищної  ради соціального проекту «Активні  парки –  локації  здорової
України» на 2021 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                         Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                     Додаток

План заходів
щодо реалізації на території  Чупахівської селищної ради соціального

проекту «Активні парки – локації здорової України» на 2021 рік

№
з/п

Найменування заходу Строк 
виконання 

Виконавці

1 Розробка та впровадження сучасних 
форм, методів і засобів фізкультурно-
спортивної , туристичної роботи з 
населенням з урахуванням природних 
умов, традицій, економічних факторів

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет

2 Залучення фахівців сфери фізичної 
культури  і спорту, представників 
громадських організацій до занять з 
оздоровчої рухової активності та 
дозвілля громадян 

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет

3 Забезпечення у місцях масового 
відпочинку громадян  безперешкодного 
доступу  до спортивних споруд і місць 
для занять різними видами рухової 
активності 

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет

4 Поширення соціальної реклами для 
залучення громадян до рухової 
активності, формування ціннісного 
ставлення до власного здоров’я та 
висвітлення в засобах масової інформації
заходів у рамках реалізації соціального 
проекту 

Протягом 
року

Виконавчий 
комітет

Секретар                                                                            Микола МАСЛЮК 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

№ 40
28.05.2021                                                                                     смт Чупахівка
Про схвалення «Програми фінансової 
підтримки громадської організації 
«Футбольний клуб «Нафтовик» 
м. Охтирка на 2021 рік»

            Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради 
Миколи Маслюка про схвалення «Програми фінансової підтримки громадської 
організації «Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік», виконавчий
комітет селищної ради  ВИРІШИВ:

1.Схвалити «Програму фінансової підтримки громадської організації 
«Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік».
 2.Проект рішення «Про затвердження «Програми фінансової підтримки 
громадської організації «Футбольний клуб «Нафтовик» м. Охтирка на 2021 рік»
 подати на розгляд чергової сесії селищної ради.
   3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                              Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                         РІШЕННЯ

№ 41

28.05.2021 р.                                                                                 смт  Чупахівка
Про тимчасове  влаштування малолітніх 
дітей до державного дитячого 
закладу на повне державне утримання 
за заявою батьків

Розглянувши заяву Четвергової Рити Юріївни щодо влаштування її трьох
малолітніх  дітей   до  Сумського  обласного  Будинку  дитини  та  Сумського
обласного  центру  соціально  –  психологічної  реабілітації  дітей  області
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради встановив наступне.

Четвергова Рита Юріївна,02 серпня 1987 р.н.  в квітні місяці 2021 року
приїхала з Росії, за її словами, на 3 місяці. Має трьох малолітніх дітей:
Ангеліна  11.10.2016 р.н.,Сабіна  23.02.2018 р.н.,Ніка  28.09.2020 р.н.  Всі  вони
народжені  в м. Нижній  Тагіл Російської Федерації.
          Житла не має.  Небайдужі мешканці допомогли їй житлом, одягом,
продуктами  харчування.  Тимчасово  проживала  в  орендованому  будинку  за
адресою: смт Чупахівка, вул. Челюскіна,69 
          На даний час діти захворіли, знаходяться на лікуванні в педіатричному
відділенні КНП КЗ «Охтирська ЦРЛ». Коштів на проживання не має. Родичі
або особи, які можуть допомогти сім'ї, відсутні.
        Тому Четвергова Р.Ю. в зв’язку зі складними життєвими обставинами
звернулась  із  заявою  про  тимчасове  влаштування  дітей   до   Сумського
обласного  Будинку  дитини  та  Сумського  обласного  центру  соціально  –
психологічної реабілітації дітей області .
       Відповідно до  ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», постанови
Кабінету Міністрів України від 24.09.2008  № 866 „Питання діяльності органів
опіки та  піклування,  пов’язаної  із  захистом прав  дитини”,  керуючись  ст.  32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:
      1.Влаштувати   на повне державне утримання  дітей Четвергову Ангеліну
Юріївну,  11.10.2016  р.н.  до  Сумського  обласного  центру  соціально  –
психологічної  реабілітації  дітей  області  ;  Четвергову  Сабіна  Юріївну  23.02.



2018 р.н. та Четвергову Ніку Юріївну 28.09.2020 р.н. до Сумського обласного
Будинку дитини  строком на 6 місяців.

2.  Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  рішення  покласти  на 
службу у справах дітей Охтирської районної державної адміністрації .

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

  Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 42

28.05. 2021                                                                     смт Чупахівка

Про подання клопотання
до Департаменту захисту довкілля
та енергетики Сумської ОДА
стосовно перевезення та утилізації
непридатних до використання
хімічних засобів захисту рослин

Реагуючи на рішення наради Сумської обласної державної адміністрації
від  15.01.2021  з  організації  робіт  по  збиранню,  перезатаренню  та
знешкодженню непридатних і заборонених до використання хімічних засобів
захисту рослин у 2021 році,  та врахувавши висновки комісії  по обстеженню
приміщення  складу  зберігання  перезатарених  безгоспних  непридатних  ХЗЗ,
керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

 
1. З метою недопущення забруднення навколишнього природного 

середовища, надіслати до Департаменту захисту довкілля та 
енергетики Сумської обласної державної адміністрації лист-звернення 
стосовно визначення методики та шляхів вирішення питання про 
перевезення та утилізацію 6,886 тон перезатарених безгоспних 
непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, які 
зберігаються в приміщенні складу. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

          Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 43

28.05. 2021                                                                     смт Чупахівка

Про визначення складу комісії
 для проведення інвентарізації 
основних акумулюючих водойм
на території Чупахівської селищної ради

З  метою  забезпечення  виконання  розділу  ІV  протокольного  рішення
чергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 02.04.2021 року № 5 «Про забезпечення
потреб  населення  та  галузей  економіки  водними  ресурсами  у  разі  настання
маловоддя»,  та  керуючись  Законом України «Про місцеве  самоврядування  в
Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

 
1.  Затвердити склад комісії для проведення інвентаризації основних 

акумулюючих водойм на території Чупахівської селищної ради для 
визначення стану водних об’єктів та працездатності їх гідротехнічних 
споруд. (Додаток)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

          Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ
 



                                                                               Додаток 
                                                               до рішення №41

                                                                        виконкому від 28.05. 2021 р.

№
з/п

ПІП Посада

1 Анісімова Аліна Сергіївна Інженер відділу техногенно-
екологічної безпеки та розробки 
режимів РОВР у Сумській області

2 Плющенко Костянтин Іванович Провідний інженер відділу з 
управління інфраструктурою РОВР
у Сумській області

3 Парнєков Сергій Євгенович Заступник голови Чупахівської 
селищної ради

4 Воробйов Олександр Петрович Член виконкому Чупахівської 
селищної ради

5 Хижняк Світлана Володимирівна Начальник відділу ЖКГ та 
благоустрою Чупахівської 
селищної ради



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 44

28.05. 2021                                                                     смт Чупахівка
 Про затвердження заходів з
 організації проведення
 евакуації у разі загрози виникнення 
 надзвичайних ситуацій та створення
 евакуаційних органів 
 Чупахівської  селищної ради

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно  до  Постанови  Кабінету
Міністрів  України  30.10.2013  року  №  841  «Про  затвердження  Порядку
проведення  евакуації  у  разі  загрози  виникнення  надзвичайних  ситуацій»,  з
метою організації проведення евакуаційних заходів на території   Чупахівської
селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И В:

 
1. Затвердити список оповіщення членів комісії з питань ТЕБ та НЗ    при

виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради(Додається) 
Розробити детальну схему оповіщення керівників суб’єктів 
господарювання і населення про початок евакуації

2.  Затвердити  склад органів з евакуації в разі виникнення надзвичайної  
ситуації. (Додається)

3. Створити комісію з питань евакуації та розробити положення про 
комісію з питань евакуації.

4. Розробити план евакуації населення в разі виникнення надзвичайної 
ситуації з визначенням безпечних районів, придатних для розміщення 
евакуйованого населення, матеріальних та культурних цінностей. 
Визначити збірні, проміжні та приймальні пункти евакуації.

5. Розробити положення про збірний пункт евакуації та затвердити  склад
робочої групи  ЗЕП.

6. Укласти угоди з агропідприємствами про надання матеріальної 
допомоги та послуг на заходи з евакуації в разі виникнення загрози 
надзвичайної ситуації. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
              Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                       Затверджую

Голова Чупахівської
                                                                           селищної ради

________Олександр КУЖЕЛЬ
28.05.2021 р.

С П И С О К
оповіщення членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і

надзвичайних ситуацій 
при виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради

№ 
з/
п

Прізвище,
ім’я, по-
батькові

Посада Займана 
посада в ЦЗ

Контактні
телефони

1 2 3 4 5
Керівний склад комісії

1 Кужель
Олександр
Володимирович

 Голова  Чупахівської
селищної ради

голова комісії
ТЕБ та НС

2 Парнєков Сергій
Євгенович

Заступник  Чупахівського
селищного голови

заступник 
голови комісії

ТЕБ та НС

3 Журавель 
Світлана 
Миколаївна

Начальник  відділу
соціального  захисту
населення  Чупахівської
селищної ради

Відповідальний
секретар
комісії 

ТЕБ та НС

Члени комісії ТЕБ і НС
4 Хижняк 

Світлана 
Володимирівна

Начальник  відділу  ЖКГ  та
благоустрою  Чупахівської
селищної ради

Член комісії 
ТЕБ та НС

5 Ашурова Галина 
Геннадіівна

Головний  лікар  КНП
«ЦПМСД»  Чупахівської
селищної ради

Член комісії 
ТЕБ та НС

6 Мартишко 
Сергій 
Михайлович

Директор  КП  «Добробут»
Чупахівської селищної ради

Член комісії 
ТЕБ та НС

7 Луценко 
Олександр 
Анатолійович

Старший  офіцер  поліції
Охтирського відділу поліції
ГУНП України

Член комісії 
ТЕБ та НС

8 Калітін
Ігор Юрійович

виконуючий  обов’язки
начальника  філії
«Климентівська  дорожньо-
експлуатаційна  дільниця»
дочірнього  підприємства

Член комісії
ТЕБ та НС
(за згодою)



1 2 3 4 5
«Сумиоблавтодор»

9 Калюжний
Роман 
Олексійович

заступник  командира
військової  частини  2276
Національної  гвардії
України

Член комісії 
ТЕБ та НС
(за згодою)

10 Кісіль
Олексій 
Григорович

начальник  Охтирської  філії
району  електричних  мереж
ПАТ «Сумиобленерго»

Член комісії 
ТЕБ та НС
(за згодою)

11 Осьонов
Олег Сергійович

начальник  3  державного
пожежно-рятувального
загону  Управління
Державної  служби  України
з  надзвичайних  ситуацій  у
Сумській області

Член комісії 
ТЕБ та НС
(за згодою)



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 45

28.05. 2021                                                                     смт Чупахівка
Про визначення місця
підривного майданчика
для можливого знищення
вибухонебезпечних предметів

Керуючись статтею 17 пункту 25 Кодексу цивільного захисту України,
статтею 22 Закону України «Про протимінну діяльність в Україні», спільного
наказу МНС України, Міноборони, Мінтрансзв'язку, Держприкордонслужби від
27.05.2008  року  №  405/223/625/455  «Про  організацію  роботи  з  виявлення,
знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України
та взаємодію під час їх виконання»,  врахувавши висновки комісії ТЕБ і НС, та
керуючись  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

 
1.  Місцем для можливого проведення знешкодження та знищення 

вибухонебезпечних предметів на території Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади визначити район  50,3568о географічної 
широти та 34,6067о географічної довготи.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

         Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ

 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 46

28. 05. 2021                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження заходів з підготовки
 житлово-комунального  господарства
та об'єктів соціальної сфери
Чупахівської селищної ради
до опалювального сезону 2021-2022 років

       Керуючись  статтями  28,  29,30   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника  віділу
житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  Світлани  Хижняк
стосовно  плану  заходів  підготовки  житлово-комунального  господарства  та
об'єктів соціальної сфери Чупахівської селищної ради до опалювального сезону
2021-2022 років», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И В:

 
8. З метою належної та своєчасної підготовки житлово-комунального 

господарства та об’єктів соціальної сфери Чупахівської селищної ради 
до опалювального сезону 2021-2022 років,  затвердити план заходів з 
підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної 
сфери Чупахівської селищної ради до роботи в осіньньо-зимовий 
період 2021-2022 років (Додаток).

9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

         Селищний голова                                     Олександр КУЖЕЛЬ
 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

Виконавчий комітет
Р І Ш Е Н Н Я

                                                              № 47
28.05.2021                                                                                     смт Чупахівка
Про передачу в оренду об’єкту
комунальної власності Чупахівської
селищної територіальної громади 
з проведенням аукціону

   Відповідно до пункту 31 статті  26, пункту 5 статті 60  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  оренду
державного та комунального майна», Порядком передачі в оренду державного
та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від  03.06.2020  р  №483  (далі  –  Порядок),  Примірного  договору  оренди
нерухомого або іншого окремо визначеного майна, що належить до державної
власності,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
12.08.2020  р  №820  (далі  –  Примірний  договір)з  метою  приведення  у
відповідність  до  законодавства  орендних  відносин,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Прийняти  рішення  про  передачу   нерухомого  комунального  майна   в
оренду з проведенням аукціону,  об’єкт оренди нежитлове приміщення
загальною площею 96 кв. м, розташований за адресою: вул. Молодіжна,
2, смт. Чупахівка,Охтирський район,Сумська область, що обліковується
на балансі Чупахівської селищної ради.

2. Затвердити умови, на яких здійснюється оренда об’єкта:
2.1. передача майна в оренду – з проведенням акціону;
2.2. розмір гарантійного внеску – 3000,00 грн;
2.3. розмір реєстраційного внеску – 600,00 грн;
2.4. сума забезпечувального депозиту – 2 місячні орендні плати;
2.5. розмір орендної плати визначається в розрахунку за місяць оренди

та становить 1 відсоток вартості об’єкта оренди;
2.6. строк оренди – 5 років;
2.7. суборенда – забороняється;
2.8. виконання  певних  видів  ремонтних  робіт  об’єкта  оренди  –  за

окремою  згодою  орендодавця  на  підставі  рішення  Чупахівської
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 48

28.05.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у червні 2021 року на території 
Чупахівської селищної ради

Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статті 40 Закону України « Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та збереження
українських  національних  традицій,  обрядів,  звичаїв,  розвитку  української
народної  творчості,  патріотичного  виховання  та  підтримки  творчих,
талановитих  особистостей  і  колективів,  заслухавши  начальника  відділу
культури та туризму Чупахівської селищної ради Віру Калач про затвердження
плану проведення культурно-масових заходів  у червні 2021 року на території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у червні 
2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК
ПЛАН

проведення культурно-масових заходів
у червні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Комплекс заходів   до   
Міжна-родного Дня 
захисту дітей                 •
Конкурсно-розважальна
програма «Дитячий 
сміх - радість для всіх»  
• Конкурсно-
розважальна програма 
«Ігровий калейдоскоп»  
• Свято «Хай щастю 
дитини не буде кінця»   
• Тематичний захід 
«Діти -  України  квіти» 
• Розважально-ігрова 
«Діти наше майбутнє»   
• Свято «Подорож до 
країни дитинства»          
• Година дозвілля 
«Дитинства чарівна 
країна»        • 
Літературно-
мистецький коктейль 
«Хай же мир і дружба 
поєднає всіх і дзве-нить
дитячий безтурботний 
сміх!»                               
• Розважально-ігрова 
програма «Свято 
радості й надії»               
• Знайомство з книгами 
«Про природу та звірят 

червень
(01.06)

Чупахівський БК 

Довжицький БК

Олешнянський 
БК 

Лантратівський 
БК

Грінченківський 
СК

Новопостроєнськи
й СК
КЗ «Публічна 
бібліо-тека 
Чупахівської 
селищної ради 
Довжицька 
бібліотека-філія

                           
Олещнянська 
бібліотека-філія

                              
Лантратівська 

Калач В.М.

Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.     

Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    

Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.

Іванова О.І.

                            
Манчук В.О.      

Пасльон Т.М.

Горобець І.В.

                              
Сугак Г.О.

                              

Губіна О.М.         
Білецька Н.М.

Пасльон Т.М.   

Хрякова М.М.



11. для наших малят»          
• Конкурс загадок 
«Загадаю. Відгадайте»

бібліотека-філія   
Грінченківська 
бібліотека-філія

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Комплекс заходів до 
дня Скорботи  та   
вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні    
• Урочисте покладання 
квітів «Пам'ять про вас 
житиме вічно»                
• Година пам’яті  « Ті 
дні у пам`яті  народній»
• Тематична викладка 
матеріалу «Вогонь 
скорботи в серці 
навіки»                            
• Виставка-спогад «І 
ворог вашу мужність не
зборов»                          •
Інформхвилина «Так 
починалася війна»          
• Караван книг «Вогонь 
скорботи в серці 
навіки»                        • 
Година мужності 
«Читати. Знати . 
Пам’ятати»

червень
(22.06)

Чупахівський БК 
             

Оленинський СК    
       

Довжицька 
бібліотека-філія
              
Олешнянська 
бібліотека-філія 
Грінченківська 
бібліотека-філія 
Лантратівська 
бібліотека-філія   
КЗ «Публічна 
бібліо-тека 
Чупахівської 
селищної ради    

Калач В.М.

Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.     

Кузьменко А.Г.

Сугак Г.О.

                              
Губіна О.М.    
Білецька Н.М.

Хрякова М.М.

Пасльон Т.М.

Горобець І.В.

19.

20.

21.

22.

Заходи до Дня молоді      
• Вечір відпочинку 
«Молодь калинова 
України»

• Вечір відпочинку «Ми
– молодь української 
землі»

• Зустріч з молоддю 
села «З вірою в 
майбутнє України»

• Бібліотечний вікенд  «В
колі шанувальників 
книги»                             

червень
(27.06) Чупахівський БК 

Довжицький БК

Лантратівський 
БК

КЗ «Публічна 
бібліо-тека 
Чупахівської 
селищної ради    

Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.     
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    

Іванова О.І.

Горобець І.В. 



23.

24.

25. 

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Комплекс заходів, 
присвя-чених Дню 
Конституції України      
• Тематичний захід  
«Конституція - основа 
батьківщини»                  
• Тематичний захід 
«Квітуй у пісні й 
добрих справах чарівна 
молодість моя»               
• Година патріотизму 
«Я – громадянин і 
патріот держави»           
• Пізнавальна вікторина
«Закон і права нашої 
держави»                         
• Захід «Своє майбутнє-
зміну молоду, віншує 
щиро славна Україна»   
• Година державності 
«Оберіг нашої 
держави»                   • 
Година цікавої 
інформації «Мої права 
та обов’язки в 
Конституції»                   
• Тематична поличка 
«Основний Закон нашої
держави»                         
• Виставка-досьє «Наші 
символи – наші 
святині»               • 
Викладка літератури 
«Живи і міцній, наша 
вільна державо»

червень
(28.06)

Чупахівський БК

Олешнянський 
БК 

                           
Оленинський СК    

Грінченківський 
СК
 

 
Новопостроєнськ
ий СК

КЗ «Публічна 
бібліо-тека 
Чупахівської 
селищної ради 
Довжицька 
бібліотека-філія   

 Олешнянська 
бібліотека-філія   

Грінченківська 
бібліотека-філія   
Лантратівська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.     

Берест Л.М. 
Парнєкова Н.П.

                           
Кузьменко А.Г.

                            
Манчук В.О.

Пасльон Т.М.

Горобець І.В.

                            
Сугак Г.О.

                              
Губіна О.М. 
Білецька Н.М.

Хрякова М.М. 

Пасльон Т.М.     

Начальник відділу культури   та туризму:                        Віра КАЛАЧ


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

