
                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 07

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                                   від  15.07.2021

                           рішення з № 59 по  №   71



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  15.07.2021 року 

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про  затвердження  звіту  про виконання  бюджету
Чупахівської селищної  територіальної  громади за
І півріччя 2021 року

59

2 Про  затвердження  протоколу  засідання   комісії  з  питань
використання   субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам  на   проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та
інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

60

3 Про  ведення  обліку  дітей  дошкільного, шкільного  віку  та
учнів у Чупахівській  територіальній громаді

61

 4 Про затвердження плану заходів щодо запобігання  загибелі
людей  на  водних  об’єктах  під  час  купального  сезону
2021 року

62

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

63

6 Про утворення адміністративної комісії та затвердження 
Положення про адміністративну комісію при виконавчому 
комітеті Чупахівської селищної ради   

64

7 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого
майна  –  складу,який  знаходиться  в  смт  Чупахівка,
вул. Слобожанська,  Охтирського району Сумської області

65

8 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого
майна  –  церкві,яка  знаходиться  в  с.  Грінченкове,  пров.
Шкільний,  Охтирського району Сумської області

66



9 Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого
майна  –  дитячому  садочку,  який  знаходиться  в  с.
Грінченкове, пров. Шкільний, Охтирського району
 Сумської області                                                                           

67

10 Про утворення трудового архіву та затвердження Положення
про трудовий архів Чупахівської селищної ради

68

11 Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат
на копіювання або друк документів, що надаються за 
запитами на інформацію

69

12 Про  внесення  змін  до  рішення  п’ятої  сесії  восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року 
«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади
на 2021 рік»

70

13 Про звернення  до   голови  Охтирської районної державної 
адміністрації 

71

                                                                



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 07                                                                                                   від 15.07.2021

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 :
1/59. С Л У Х А Л И: Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Чупахівської селищної територіальної громади за І півріччя 2021 року
ДОПОВІДАЄ: Тетяна Невдачина – головний спеціаліст фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 59 приймається. 

2/60. Про затвердження протоколу засідання  комісії з питань використання  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на  проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
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 № 60 приймається. 

3/61.  Про  ведення  обліку  дітей  дошкільного, шкільного  віку  та  учнів  у
Чупахівській   територіальній громаді
ДОПОВІДАЄ:  Олена  Бекірова  –  начальник  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 61 приймається

4/62.С  Л  У  Х  А  Л  И: Про  затвердження  плану  заходів  щодо  запобігання
загибелі людей на водних об’єктах під час купального сезону 2021 року
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.



В И Р І Ш И Л И: Рішення № 62 приймається. 

5/63. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану проведення культурно-масових 
заходів у серпні  2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – начальник відділу культури і туризму Чупахівської
селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 63 приймається

6/64.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Положення  та  складу  адміністративної
комісії Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 64 приймається

7/65.СЛУХАЛИ: Про  затвердження  Положення  та  складу  адміністративної
комісії Чупахівської селищної ради Про присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомого  майна  –  складу,який  знаходиться  в  смт  Чупахівка,
вул. Слобожанська,  Охтирського району Сумської області 
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 65 приймається

8/66.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого
майна – церкві,яка знаходиться в с. Грінченкове, пров. Шкільний,  Охтирського
району Сумської області      
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради               
 В И Р І Ш И Л И: Рішення № 66 приймається

9/67.СЛУХАЛИ: Про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого
майна – дитячому садочку, який знаходиться в с. Грінченкове, пров. Шкільний,
Охтирського району Сумської області    
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 67 приймається

10/68.СЛУХАЛИ: Про утворення трудового архіву та затвердження Положення
про трудовий архів Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 68 приймається

11/69.СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат 
на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
ДОПОВІДАЄ: Катерина Батюк – головний спеціаліст – юрисконсульт відділу
організаційно  –  кадрової,   загальної  роботи,  документообігу,  зв’язків  з



громадськістю   та   юридичного   забезпечення Чупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 69 приймається

12/70.СЛУХАЛИ:Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року 
«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік»
ДОПОВІДАЄ:  Тетяна  Невдачина  –  головний  спеціаліст  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 70 приймається.

13/71.СЛУХАЛИ: Про звернення  до   голови  Охтирської районної державної 
адміністрації 
ДОПОВІДАЄ: Людмила Воробйова – заступник голови Чупахівської селищної
ради з питань діяльності виконавчих органів влади .
ВИРІШИЛИ: Рішення № 71 приймається.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА



Охтирського району Сумської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
№59

15.07.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади
за І півріччя 2021 року

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а» ст. 28,    ст.
59  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  враховуючи
виробничу  необхідність,  виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади за І півріччя 2021 року:

по доходах в сумі 18 243,66 тис. гривень, в тому числі загального фонду в
сумі 17 669,06 тис.  гривень та спеціального фонду в сумі 574,6 тис.  гривень
(додаток № 1, 3),

по видатках в сумі 16 910,73 тис. гривень, в тому числі загального фонду
в сумі 16 580,83 тис. гривень (додаток №2); спеціального фонду в сумі 329,9
тис. гривень (додаток №3).

2.  Рішення  «Про  затвердження  звіту  про  виконання  бюджету
Чупахівської  селищної  територіальної  громади  за  І  півріччя  2021  року»  в
послідуючому подати на затвердження чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



                           ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення виконанвчого комітету Чупахівської селищної ради «Про

виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади
за І півріччя 2021 року»

Уточненим  розписом  бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021 рік станом на 01.07.2020  затверджено:

-  доходів  у  сумі  39 039,4  тис.  гривень,  з  них  загальний  фонд  –
38 359,7 тис. гривень, спеціальний фонд – 679,67 тис. гривень;  

- видатків – у сумі 41 348,2 тис. гривень, з них загальний фонд –         39
606,5 тис. гривень, спеціальний фонд – 1 741,7тис. гривень. 

І. Доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 1 
квартал 2021 року:

Фактично надійшло 18 243,66 тис. гривень, з них до загального фонду –
17  669,06  тис.  гривень  (46,06% до  уточненого  річного  плану),  спеціального
фонду – 574,6 тис. гривень (84,54 % до уточненого річного плану).

До загального фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної
громади надійшло:

- доходи без урахування трансфертів –7 061,9 тис. гривень (36,8 % до
уточненого  річного  плану  та  83,97% до  уточненого  плану  на  відповідний
період);

-  освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  –
7  082,6тис.  гривень  (57,85  %  до  уточненого  річного  плану  та  100,0%  до
уточненого плану на січень-червень 2021 року);

-  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного  бюджетам –53,85 тис.  гривень  (36,3  % до уточненого  річного
плану та 100,0% до уточненого плану на відповідний період);

- інші субвенції з місцевого бюджету – 0,0 тис. гривень (повернуто до
обласного бюджету Сумської області);

-  субвенція  з  місцевого  бюджету на  здійснення  підтримки окремих
закладів  та  заходів  у  системі  охорони  здоров'я  за  рахунок  відповідної
субвенції з державного бюджету – 107,7 тис. гривень 

У  порівнянні  з  відповідним  періодом  2020  року  надходження  (без
урахування трансфертів) за 1 півріччя 2021 року зросли на 4%, або на 280,86
тис. гривень.



До  спеціального  фонду  Чупахівської  селищної  територіальної
громади надійшло:

за  січень-червень  2021  року  коштів  у  сумі  574,6  тис.  гривень,  або
84,54 % від уточненого плану на 2021 рік, що на 128,5 тис. гривень, або на
28,8% більше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі:

екологічний податок (питома  вага  у  доходах  без  трансфертів  3,9%) –
22,44 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2020 року цього податку
склали 28,587 тис. гривень. Тобто надходження зменшились на            6,147 тис.
гривень, або 21,5%;

власні  надходження  бюджетних  установ  (питома  вага  43,87%)  –
252,13  тис.  гривень (58,3%  від  уточненого  плану  на  рік  та  на  157,648  тис.
гривень менше проти надходжень за січень-червень 2020 року);

кошти від продажу землі і нематеріальних активів (питома вага 73%) –
297,3 тис. гривень (не заплановано).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про
охорону  навколишнього  природного  середовища  внаслідок  господарської  та
іншої діяльності 2,74 тис. грн. (питома вага у доходах без трансфертів 0,48%)

ІІ. Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 1 
півріччя 2021 року:

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за І 
півріччя 2021 року склали 16 856,60 тис. гривень, з них загальний фонд – 
16 580,83 тис. гривень, або 79,96 % уточненого плану на І півріччя 2021 року. 

 Спеціальний фонд – 329,9 тис. гривень, або 18,9% від уточненого плану 
на 2021 рік.

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади по галузях виконані наступним чином:

1. державне управління – 3057,3 тис. гривень (18,44%);
2. освіта – 9986,17 тис. гривень (60,22% );
3. охорони здоров`я – 1078,46 тис. гривень (6,5% );
4. соціальний захист населення – 756,46 тис. гривень (4,5% );
5. культура – 945,3 тис. гривень (5,7% ); 
6. ЖКГ – 373,32 тис. гривень (2,2%); 
7. забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (фінансова
підтримка КП «Добробут») – 166,9 тис. гривень (1%);

8. інші субвенції з місцевого бюджету – 196,8 тис. гривень (11,7%), в 
тому числі Сумському обласному бюджету - 15,2 тис. гривень та Грунському 
сільському бюджету в сумі 181,6 тис. гривень;

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 
громади за І півріччя 2021 року направлено видатків (без врахування 
міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 16 580,83 тис. гривень, у тому 
числі на:



Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ у сумі 
13 326,1 гривень, що становить 80,4 % до обсягу видатків загального фонду (без
врахування міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року ;

Оплату енергоносіїв у сумі 581,4 тис. гривень, що становить 3,5% до 
обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) 
за І півріччя 2021року;

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 397,6 
тис. гривень, що становить 2,4% до обсягу видатків загального фонду (без 
врахування міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Медикаменти та перев`язувальні матеріали в сумі 00 тис. гривень, що 
становить 0,00% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 
міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Придбання продуктів харчування в сумі 175,1 тис. гривень, що становить
1,05% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 
трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 413,7 тис. гривень, що 
становить 2,5% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 
міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Видатки на відрядження в сумі 0,138 тис. гривень, що становить 0,00083 
% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 
трансфертів ) за І півріччя 2021 року;

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
у сумі 1114,2 тис. гривень, що становить 6,7% до обсягу видатків загального 
фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за І півріччя 2021 року;

Інші поточні видатки у сумі 572,6 тис. гривень, що становить 3,4% до 
обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) 
за І півріччя 2021 року.

Видатки спеціального фонду за І півріччя 2021 року виконані на    329,9 
тис. гривень, або 18,94% від уточненого плану на 2021 рік.

- державне управління – 15,9 тис. гривень, при уточненому плані на 2021
рік з урахуванням затвердженого залишку коштів, який надійшов станом на 
01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських рад;

- освіта – 161,05 тис. гривень, або 39,76% від уточненого плану на 2021 
рік;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 3,75 тис. гривень, або 
23,03 % від уточненого плану на 2021 рік;

- культура – 78,4 тис. гривень і видатки в натуральній формі (дрова) в 
сумі 64,3 тис. гривень;

- благоустрій – 2,0 тис. гривень, затверджений залишок коштів, який 
надійшов станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських 
рад.

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги- 62,0 
тис.грн. 

- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства- 
6,74 тис. грн. 



Начальник фінансового відділу                                           Анна КАСЬЯНЕНКО

                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 60

15.07.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про  затвердження  протоколу  засідання   комісії  з  питань  використання
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на   проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх
числа

Відповідно до підпункту 2 пункту б статті 34,статей 52,53 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Порядку та умов надання субвенції з
державного  бюджету  місцевим бюджетам на   проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа»,  затверджених
постановою   Кабінету  Міністрів  України  від   26  травня  2021р.  №  615  ,
заслухавши  заступника  голови  комісії  з  питань  використання   субвенції  з
державного  бюджету  місцевим бюджетам на   проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа Галину БИСТРИЦЬКУ
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради  ВИРІШИВ:

1.Затвердити протокол засідання  комісії  від 14.07.2021р. №1 з питань
використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа (додається).

        

        2.Направити  копію даного  рішення   до обласної  комісії  з  питань
використання  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,



забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа.

3.Контроль за виконанням даного   рішення  залишаю за  собою.

      

           

            Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК

                                                    ПРОТОКОЛ №1
засідання комісії з питань використання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні,  будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших форм виховання,



наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

смт. Чупахівка 
14 липня  2021 року

Головуючий: Олександр КУЖЕЛЬ
Присутні:
члени комісії: Галина БИСТРИЦЬКА, ,Світлана ХИЖНЯК,  , Любов ДІБРОВА,
Катерина БАТЮК, Світлана ЖУРАВЕЛЬ
Відсутні: Алла КІСІЛЬ, Олена БЕКІРОВА                                             
                                              ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження  списків  дітей  –  сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  які  перебувають  на  квартирному  обліку    по
Чупахівській селищній раді(1,2,3додаток).

2.  Про  перевірку  правових  підстав  перебування  на  квартирному  обліку
дітей-сиріт,  дітей,позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  які
включені до загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку
по Чупахівській селищній раді.  

3.  Визначення  потреби  щодо  спрямування  субвенції  за  напрямами,
передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2021 році субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від  26 травня 2021 року № 615

1.СЛУХАЛИ   :  

        Олександра КУЖЕЛЯ -  голову комісії, який ознайомив членів комісії із
порядком денним засідання комісії.

ВИСТУПИЛИ:

1. Галина  БИСТРИЦЬКА  –  заступник  голови  комісії,  завідувач  відділу
соціальної роботи, яка проінформувала членів комісії про те, що в Чупахівській
ОТГ  станом на 01січня  2021 року на квартирному обліку перебуває 15 дітей -
сиріт, дітей ,  позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа віком  16
- 23 роки та 5 осіб з  числа дітей - сиріт, дітей ,  позбавлених батьківського
піклування віком  23 – 35 років. Облік осіб старших 35 років не ведеться через
відсутність  документів,  які  підтверджують  постановку  на  квартирний  облік.



Загальний список дітей (додаток 1) формувався згідно черговості постановки на
квартирний облік  та наявності документів у визначених осіб про встановлення
статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.

Результати перевірки показали, що у всіх визначених осіб наявні документи,
що  підтверджують  статус  дитини-сироти  або   дитини,  позбавленої
батьківського піклування. 

 Відомості  про  наявність  у  кожного  майнових прав  чи  прав  власності  на
нерухоме майно відсутні.

Таким чином, 20 дітей-сиріт , дітей, позбавлених батьківського піклування
та  осіб з їх числа мають правові підстави для перебування на квартирному
обліку Чупахівської селищної ради .
        2.Світлана  ХИЖНЯК  –  начальник  відділу  житлово  –  комунального
господарства  та  благоустрою,  яка  ознайомила  із  напрямами,  на  які
спрямовується  субвенція.  Зокрема,  запропонувала  субвенцію  спрямувати  на
виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення
для дітей з метою придбання житла.
          Постановою передбачено, що загальна площа у квартирах, садибних
будинках  із  житлового  фонду  на  одну  особу  повинна  становити  31  м2.  За
наказом  Міністерства  регіонального  розвитку  будівництва  та  житлово-
комунального господарства України по Сумській області вартість 1 м2 житла
становить 13170 тис. грн. Тому орієнтовна потреба в коштах , необхідних для
призначення  грошової  компенсації  за  належні  для  отримання  житлові
приміщення  на одну особу віком від 16 до 23 років становить 408 тис. 270 грн.,
на особу віком від 23  до 35 років  - 70 % від суми, тобто 285тис.789 грн.
УХВАЛИЛИ:

         1.Прийняти  до  уваги  інформацію  Бистрицької  Г.Д.  та  затвердити
загальний  список  дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа, які стоять на квартирному обліку (додаток 1), список дітей -
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,віком від 16
до 23 років на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові
приміщення(додаток 2), список осіб з числа дітей - сиріт, дітей, позбавлених
батьківського  піклування  віком  від  23  до  35  років  на  виплату  грошової
компенсації за належні для отримання житлові приміщення(додаток 3).  
           2. Субвенцію спрямувати на виплату грошової компенсації та встановити
орієнтовну   попередню  потребу  в  коштах,  необхідних  для   призначення
грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення ,з метою 
придбання  житла  для  15   дітей-сиріт,  дітей  позбавлених  батьківського
піклування та осіб з їх числа  віком від 16 до 23 років на загальну суму 
6  млн.124  тис.  050грн   та  5  осіб  з  числа  дітей-сиріт,  дітей  позбавлених
батьківського піклування віком від 23 до 35 років на загальну суму 1 млн.428
тис. 94 грн.



         3.Затвердити протокол засідання комісії на засіданні виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради.
         4.Направити оригінал протоколу засідання  комісії обласній  комісії з
питань використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку  сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа.
        (Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0).

Голова комісії                                                      Олександр КУЖЕЛЬ

          Секретар комісії                                                  Галина  БИСТРИЦЬКА   

            Члени комісії :                                                   Світлана ЖУРАВЕЛЬ      

                                                                                Світлана ХИЖНЯК
                                       
                                                                                Любов ДІБРОВА
                                                                              
                                                                                 Катерина БАТЮК

                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



РІШЕННЯ
№ 61

15.07.2021                                                                                          смт Чупахівка
     
 Про ведення обліку дітей дошкільного,
 шкільного віку та учнів у Чупахівській  
 територіальній громаді

На виконання статті  66 Закону України «Про освіту», статті  19 Закону
України «Про охорону дитинства», статей  2,6 Закону України «Про захист
персональних даних», статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  13.09.2017  №684  «Про
затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку  та
учнів» ( зі  змінами), з метою забезпечення своєчасного ведення обліку дітей
дошкільного,  шкільного  віку  та  учнів,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної  ради  ВИРІШИВ:

1. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
відповідальним  за  створення  і  постійне  оновлення  реєстру  даних  про  дітей
шкільного віку від 6 до 18 років,  які  проживають на території  Чупахівської
селищної  територіальної громади.

2. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної середньої
освіти, що належать до комунальної форми власності  ( додаток 1)

2.1  Дозволити   Олешнянському  навчально-виховному  комплексу:
загальноосвітня  школа І-ІІІ  ступенів  –  заклад  дошкільної  освіти  імені  Героя
Радянського  Союзу  Степана  Долгого  Чупахівської  селищної  ради  надавати
освітні послуги жителям сіл Мартинівка, Стара Іванівка.

3.  Відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
(О.Р.Бекірова) :

3.1  Призначити  відповідальну  особу  з  числа  працівників  відділу  для
створення та постійного оновлення Реєстру

3.2. Вносити  до  реєстру  персональні  дані  дитини  шкільного  віку:
прізвище,  ім’я  та  по  батькові  (за  наявності),  дата  народження,  місце
проживання чи перебування, місце навчання (заклад освіти), форма навчання та
належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами (надалі - дані).

3.3.  Видаляти з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення
нею  повноліття; здобуття  нею  повної  загальної  середньої  освіти; наявності
письмово  підтвердженої  інформації  про  взяття  її  на  облік  (включення  до
реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці; її вибуття



на  постійне  місце  проживання  за  межі  України  (з  припиненням  здобуття
загальної середньої освіти в Україні).

3.4. Використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані
про дітей шкільного віку, у тому числі з інших реєстрів або баз даних.

3.5.  Здійснювати  протягом  10  робочих  днів  з  дня  отримання  даних  їх
обробку з дотриманням вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист
персональних  даних»,  у  тому  числі  звіряти  їх  з  даними  реєстру  та  у  разі
потреби вносити до нього відповідні зміни і доповнення.

3.6.  Вносити  або  змінювати  дані  про  дитину  в  реєстрі  відповідно  до
письмової  заяви  батьків  (одного  з  батьків)  дитини  чи  інших  законних
представників  згідно  п.  8  Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від 13 вересня 2017 року №684 (зі змінами). 

3.7.  Надавати  протягом  п’яти  робочих  днів  з  дня  встановлення  факту
відсутності  інформації  про місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного
віку,  дані  якої  наявні  в  реєстрі,  сектору  ювенальної  превенції  Охтирського
районного управління поліції ГУНП в Сумській області, Службі у справах дітей
Чупахівської  селищної  ради  для  провадження  діяльності  відповідно  до
законодавства,  пов’язаної  із  захистом  права  дитини  на  здобуття  загальної
середньої освіти. 

4. Центру надання адміністративних  послуг Чупахівської селищної ради:

4.1  До  15  серпня  2021  року  надати  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради  інформацію про кількість дітей  від народження до
18 років,  які  проживають чи перебувають у відповідному населеному пункті
Чупахівської  селищної  територіальної  громади   за  встановленою  формою
(додаток 2)

4.2  Щомісячно  до  15  числа  надавати  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської  селищної  ради   інформацію  для  оновлення  Реєстру  даних
(народження дитини, зміна місця проживання).

5. Керівникам закладів освіти, які розташовані на території Чупахівської
селищної територіальної громади:

5.1.  Вести  облік  вихованців,  учнів  та  надавати  щороку  не  пізніше
15 вересня відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради дані
про всіх учнів, які зараховані,  та дані про кількість вихованців, які відвідують
такий заклад або перебувають під його соціально-педагогічним патронатом.



5.2.  Здійснювати  облік  учнів  щодо  зарахування, переведення,
відрахування із  закладу освіти. 

5.2.1.  Подавати не пізніше 15 числа наступного місяця  відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради дані про учнів, які переведенні до
іншого закладу освіти або відраховані з нього, зазначаючи місце продовження
здобуття  ним загальної середньої освіти  (заклад освіти). 

5.2.2. Забезпечити інформування не пізніше 15 числа наступного місяця з
дня зарахування учня, який здобував загальну середню освіту в закладах освіти
інших  адміністративно-територіальних  одиниць,  уповноваженого  органу
адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано заклад
освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту.

5.3. Невідкладно повідомляти  сектор ювенальної превенції Охтирського
районного управління поліції  ГУНП в Сумській області,   Службу у справах
дітей Чупахівської  селищної  ради у  разі  відсутності  учня,  який не  досягнув
повноліття,  на  навчальних  заняттях  протягом  10  робочих  днів  підряд  з
невідомих або без поважних причин.

6.  Рішення  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради  від
19.06.2020 № 35 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та
учнів на території Чупахівської селищної ради» вважати таким, що втратило
чинність.

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                         Микола МАСЛЮК

                                                                                                                          Додаток

                                                                           

 

Території обслуговування,

закріплені за закладами загальної середньої освіти Чупахівської селищної
територіальної громади



№
з/п

Назва закладу освіти Населені пункти

1 Чупахівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної 
ради Охтирського району Сумської 
області

смт Чупахівка, с.Оленинське, 
с.Грінченкове, с.Соборне, 
с.П’яткине, с.Лантратівка, 
с.Духовниче, с.Довжик

2 Олешнянський навчально-виховний 
комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти імені Героя Радянського 
Союзу Степана Долгого 
Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської 
області

с.Олешня, с.Новопостроєне

 

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК 

                                                                                                   Додаток 2

Інформація про дітей віком від 0 до 18 років



№з/
п

Прізвище, ім'я, по 
батькові

Дата 

народження

Адреса реєстрації чи 
перебування

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



РІШЕННЯ
№ 62

15.07.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про затвердження плану
заходів щодо запобігання 
загибелі людей на водних 
об’єктах  під  час  купального
сезону 2021 року

Відповідно  до  ст.26,  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  заслухавши інформацію начальника  відділу  житлово-комунального
господарства  та благоустрою Хижняк С.В.,  виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради В И Р І Ш И В:

 
1. Відповідно до вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах

України, затверджених наказом МВС України від 10.04.2017 № 301, та
виконуючи  пропозиції  проведеної  планової  цільової  перевірки
представниками  Охтирського  районного  управління  Головного
управління  Державної  служби  України  з  надзвичайних  ситуацій  у
Сумській  області,  виникла  необхідність  затвердження  плану
організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на
водних  об’єктах  під  час  літнього  купального  сезону  2021  року  на
території Чупахівської селищної ради.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 
      Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК

План
організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на

водних об’єктах під час літнього купального сезону 2021 року на території
Чупахівської селищної ради.

№ 
з\п

Заходи Виконавці Термін 
виконання



1 Розглянути питання недопущення 
загибелі людей на водних 
об’єктах міста, шляхи 
ефективного реагування на 
нещасні випадки на воді на 
засіданні виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради

Виконавчий комітет червень

2 Заборонити купання в місцях, 
заборонених для масового 
відпочинку населення, 
облаштувати їх відповідною  
попереджувальною  інформацією.

Відділ ЖКГ та 
благоустрою

Протягом 
літнього 
купального 
сезону

3 Довести до відома батьків 
інформацію щодо забезпечення 
безпеки дітей під час перебування
на водних об’єктах, або поблизу

Керівники освітніх 
закладів

червень

4 В місцевій пресі та через інтернет 
джерела інформувати населення 
щодо дотримання правил 
безпечної поведінки на воді, 
надавати рекомендації щодо 
упередження виникненню 
надзвичайних ситуацій на водних 
об’єктах

Відділ ЖКГ та 
благоустрою

Протягом 
літнього 
купального 
сезону

5 Забезпечити своєчасну передачу 
інформації про нещасні випадки 
на водних об’єктах громади 

Секретар 
виконкому,головний
лікар АЗПСМ

Протягом 
літнього 
купального 
сезону

                               



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 63

15.07.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у серпні 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 серпні 2021 року на території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

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

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК

ДОДАТОК
ПЛАН

проведення культурно-масових заходів
у серпні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради

№ Назва заходу Місяць, Місце Відповідальні



з/п дата  проведення

1.

2.

3.

                                                    
• День села Соборне «Село 
моє - моя рідна земля»              
• День села Лантратівки   
«Це  край  де ми родились і  
живем»                                       
• День села Довжик «Тобі 
рідний краю я пісні спі             

серпень
14.08 –
субота
21.08 -
субота

19.08 –
четвер 

Грінченківський СК

Лантратівський БК

Довжицький БК

Манчук В.О.

Іванова О.І.
                                
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    

4. Участь колективів, окремих 
виконавців у фестивалі в 
с.Підопригори

серпень 
20.08 -

п’ятниця

с.Підопригори Калач В.М.
Задорожня Н.О.
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.
Тищенко К.О.    

5.

6.

7.

8.

9.

Комплекс заходів   з нагоди дня  
Державного прапора України  
• Тематичний  захід «Синій як 
море , як день золотий»            
• Конкурс   малюнків «По 
долині жито , по горі блакить»
• Інформаційна година «З неба
і сонця наш прапор ясний»       
• Геральдична мозаїка 
«Прапор України повіває, 
синьо-жовтим златом сяє»        
• Інформ-полиця «Наш стяг 
пшениця у степах, під голубим
сіянням неба»                             

серпень    
23.08 –

понеділок Лантратівський БК
                              
Оленинський СК

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

Олешнянська 
бібліотека-філія

                                  
Іванова О.І.                

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Сугак Г.О.

                                    
Губіна О.М.               
Білецька Н.М.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Комплекс заходів до   Дня 
Незалежності України               
• Тематичний концерт 
«Україно - ти моя молитва, 
горда і велична!»                       
• Тематичний захід «Молюсь 
за тебе Україно і вірую в твою 
зорю»                                          
• Година історії «Україно – 
колиско  наша»                          
• Тематичний захід«Україна - 
моя Батьківщина»                      
• Свято  «Україно моя 
світанкова»                                 
• Історико-пізнавальний 
екскурс «Моя Україна – 
батьківщина єдина»                   
• Виставка-свято «Вітчизно 
свята, дорога Україно, для 
кожного з нас ти у серці 
єдина»                                         
• Виставка декоративно-
ужиткового мистецтва «Моя 

24.08 – 
вівторок

Чупахівський БК

Оленшнянський БК

                    

Лантратівський БК

Грінченківський СК

Новопостроєнський СК
КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради

Довжицька бібліотека-
філія

Олешнянська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С. 
Задорожня Н.О. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.    

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.



18.

19.

Україна воскресла.ясна, 
незалежна, жива»                       
• Вікторина «Любіть і знайте 
Україну»                                     
• Виставка «Ти одна і 
неподільна – Україна моя 
вільна» 

Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія

Хрякова М.М. 

                                 
Пасльон Т.М.

20.

Комплекс заходів   із вшанува-  

ння пам’яті захисників 
України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет  і територіальну
цілісність України                  

• Урочисті покладання квітів 
«Пам'ять про вас житиме 
вічно»                                              

серпень
29.08 – 
неділя

Чупахівський БК

Оленинський СК

Задорожня Н.О.  
Юзефів Т.Д.            
Тищенко К.О.
Кузьменко А.Г.

Начальник відділу культури  та туризму:                                                    Віра КАЛАЧ

                                                                                                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

№ 64

15.07.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про утворення адміністративної комісії
та затвердження Положення про адміністративну
комісію при виконавчому комітеті
Чупахівської селищної ради   

       Відповідно до п. 4 п. «б» ч.1. ст. 38, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  ст.  215  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ:
1.  Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Чупахівської
селищної  ради   у  кількості  6-ти  осіб  та  затвердити  її  персональний  склад
(додаток № 1 додається).
2.  Затвердити  Положення  про  адміністративну  комісію  при  виконавчому
комітеті Чупахівської селищної ради  (додаток № 2 додається).
3.  Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття.
5. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                               Микола 
МАСЛЮК 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 
від 15.07.2021 



СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому комітеті

Чупахівської  селищної  ради
 

Голова комісії: Сергій Парнєков – заступник селищного голови
Заступник голови комісії: Ірина Кириченко – адміністратор відділу ЦНАП 
Секретар комісії: Катерна Батюк - головний спеціаліст-юрисконсульт
 
Члени комісії:
Микола Маслюк – секретар селищної ради
Григорій Остапенко – член виконавчого комітету
Володимир Ємець – депутат селищної ради
Оксана Альохіна – виконуюча обов’язки начальника відділу економічного 
розвитку,інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  
Олександра Хоменко – член виконавчого комітету
                                                          

 
 
 
 
 
 

Секретар  селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 
від 15.07.2021 



Положення
про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Чупахівської

селищної ради 
 

І. Загальні положення

1.1.  Адміністративна комісія -  це колегіальний орган,  який утворюється при
виконавчому  комітеті  селищної  ради  для  розгляду  і  вирішення  справ  про
адміністративні  правопорушення,  за  винятком  справ,  віднесених  Кодексом
України  про  адміністративні  правопорушення  до  відання  інших  органів
(посадових осіб).

1.2.  Розгляд  і  вирішення  справ  в  адміністративній  комісії  має  сприяти
вихованню громадян у дусі точного і неухильного додержання законів, правил
співжиття й чесного ставлення до державного і громадського обов'язку, поваги
до  прав,  честі  й  гідності  громадян,  а  також  запобіганню  вчиненню  нових
правопорушень як самими правопорушниками, так й іншими особами.

ІІ. Завдання адміністративної комісії, порядок її утворення

2.1.  Адміністративна  комісія  розглядає  справи  відповідно  до  чинного
законодавства про адміністративні правопорушення згідно ст. 218 КУпАП:

а) у галузі охорони праці і здоров'я населення;

б)  у  галузі  охорони  природи,  використання  природних  ресурсів,  охорони
пам'яток історії та культури;

в) у промисловості, будівництві та в галузі використання електричної і теплової
енергії;

г) на транспорті, у галузі шляхового господарства і зв'язку;

д)  у  галузі  житлових прав громадян,  житлово-комунального  господарства  та
благоустрою;

е) у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, у галузі фінансів і
підприємницької діяльності;

є) що посягають на громадський порядок і громадську безпеку;

ж) що посягають на встановлений порядок управління;

з) і інші.

2.2. Порядок створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею
справ  про  адміністративні  правопорушення  визначається  чинним
законодавством та цим Положенням.

2.3.  Адміністративна  комісія  утворюється  відповідними  органами  місцевого
самоврядування в складі голови, заступника голови, відповідального секретаря
з  правом  голосу  (стаття  215  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення), та членів адміністративної комісії.



2.4.  Голова  адміністративної  комісії,  а  під  час  його  відсутності  заступник
голови:

1)  керує  роботою комісії,  несе  відповідальність за  виконання покладених на
комісію завдань;

2) головує на засіданнях комісії;

3) забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що
підлягають розгляду на черговому засіданні;

4)  вживає  заходів  щодо  підвищення  рівня  правової  культури  і  правової
підготовки членів адміністративної комісії;

5)  підписує  протокол  і  постанову  комісії  по  справі  про  адміністративне
правопорушення.

2.5. На час відсутності голови адміністративної комісії заступник голови комісії
має право підпису постанов і протоколів.

2.6.  Секретар  комісії  здійснює  поточну  роботу  в  комісії,  контролює
опрацювання постанов та їх виконання в адміністративній комісії.

2.7.    Секретар адміністративної комісії:

1)  заводить  по  кожному  протоколу  про  адміністративне  правопорушення
окрему справу;

2)  здійснює  підготовку  до  розгляду  справи  про  адміністративні
правопорушення;

3) вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

4) веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;

5) разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про
адміністративне правопорушення;

6) звертається до відповідних органів щодо примусового виконання постанов
про накладення адміністративного стягнення, і контролює їх виконання;

7)  веде  діловодство  комісії,  облік  розглянутих  справ  про  адміністративні
правопорушення, забезпечує схоронність цих справ.

2.8. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне
з'ясування  обставин  кожної  справи,  вирішення  її  у  відповідності  з
законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та
умов,  що  сприяли  вчиненню  адміністративних  правопорушень,  запобігання
правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення
законності.

2.9. Адміністративна комісія у своїй діяльності відповідальна перед селищною
радою і її виконавчим комітетом та їм підзвітна.

2.10.  Засідання  комісії  є  правочинним,  якщо  в  ньому  беруть  участь  більше
половини від загального складу комісії.



Число  членів  комісії  встановлюється  залежно  від  обсягу  роботи  комісії
органом, який утворює комісію.

До  складу  комісії  можуть  входити  депутати  міської  ради,  представники
профспілкових та інших громадських організацій, трудових колективів.

Не можуть входити до складу адміністративної комісії представники державних
органів,  службові  особи,  які  мають  право  складати  протоколи  про
адміністративні  правопорушення,  а  також  працівники  прокуратури,  суду  і
адвокати.

2.11.  Адміністративна комісія в  усіх питаннях,  віднесених до її  компетенції,
взаємодіє  з  постійними  комісіями  депутатів  селищної   ради  та  комісіями,
утвореними при виконавчому комітеті.

2.12.  Адміністративна  комісія  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією
України,  Кодексом  України  про  адміністративні  правопорушення,  цим
Положенням та  іншими законодавчими  актами України,  а  також рішеннями
обласної,  селищної  рад  та  їх  виконавчих  комітетів,  за  порушення  яких
передбачається адміністративна відповідальність.

2.13.  Адміністративна  комісія  організує  облік  розглянутих  справ  про
адміністративні правопорушення.

Адміністративна  комісія,  встановивши при розгляді  конкретних справ  або  в
результаті узагальнення практики їх розгляду причини та умови, що сприяли
вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або
посадовій  особі  органу  місцевого  самоврядування  пропозиції  про  вжиття
заходів щодо усунення цих причин та умов. Не пізніш як у місячний строк по
пропозиції має бути вжито необхідних заходів і  про результати повідомлено
адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

2.14.  Діловодство  у  справах,  що  розглядаються  адміністративною  комісією
ведеться  відповідно  до  вимог  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  цього  Положення  та  інших  актів  законодавства  про
адміністративні правопорушення.

2.15.  Справа,  що  заводиться  адміністративною  комісією,  повинна  містити
протокол про адміністративне правопорушення, протокол засідання і постанову
комісії,  дані про сповіщення осіб,  які  беруть участь у справі,  про день і  час
засідання  комісії,  вручення  або  надіслання  постанови  особі,  щодо  якої  її
винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її
виконання та інші документи у цій справі.

2.16.  Технічне  обслуговування  та  матеріально-технічне  забезпечення
адміністративної комісії покладається на Чупахівську  селищну  раду.

2.17.  Адміністративна  комісія  може  користуватися  штампом  і  печаткою
Чупахівської селищної  ради.

III. Порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення



3.1.  Адміністративна  комісія  розглядає  справи  про  адміністративні
правопорушення,  відповідно  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення.

3.2. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про
адміністративне  правопорушення,  складений  у  встановленому  порядку
уповноваженою  на  те  службовою  особою  відповідно  до  статті  255  Кодексу
України про адміністративні правопорушення.

3.3. Засідання комісії проводиться у разі необхідності.

3.4. Справи розглядаються відкрито. З метою підвищення виховної і запобіжної
ролі  провадження  в  справах  про  адміністративні  правопорушення  можуть
розглядатися у виїзних засіданнях комісії. 

3.5.  Справа  розглядається  в  присутності  особи,  яка  притягається  до
адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може
бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про
місце  і  час  розгляду  справи,  якщо  від  неї  не  надійшло  клопотання  про
відкладення розгляду справи,  або за  довіреністю особи,  яка  притягується  до
адміністративної відповідальності.

3.6.  При  підготовці  до  розгляду  справи  відповідальний  секретар
адміністративної комісії вирішує такі питання:

1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і  місце її
розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5)  чи  підлягають  задоволенню  клопотання  особи,  яка  притягається  до
адміністративної  відповідальності,  потерпілого,  їх  законних  представників  і
адвоката.

3.7.  Розгляд  справи  розпочинається  з  оголошення  складу  адміністративної
комісії, яка розглядає дану справу.

Головуючий  на  засіданні  адміністративної  комісії  оголошує,  яка  справа
підлягає  розгляду,  хто  притягається  до  адміністративної  відповідальності,
роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268
-  274  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  їх  права  і
обов'язки.  Після  цього  оголошується  протокол  про  адміністративне
правопорушення.  На  засіданні  заслуховуються  особи,  які  беруть  участь  у
розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання. У разі участі
в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

3.8. Адміністративна  комісія  при  розгляді  справи  про  адміністративне
правопорушення зобов'язана з'ясувати:

1) чи було вчинено адміністративне правопорушення;



2) чи винна дана особа в його вчиненні;

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

4) чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність;

5) чи заподіяно майнову шкоду;

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення
на розгляд суду; 

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.9.  При  розгляді  кожної  справи  про  адміністративне  правопорушення
адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

1) дата і місце засідання;

2) найменування і склад комісії;

3) зміст справи, що розглядається;

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

5)  пояснення  осіб,  які  беруть  участь  у  розгляді  справи,  їх  клопотання  і
результати їх розгляду;

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;

7)  відомості  про  оголошення  прийнятої  постанови  і  роз'яснення  порядку  та
строків її оскарження.

Протокол  засідання  адміністративної  комісії  підписується  головуючим  на
засіданні і секретарем.

3.10. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія
виносить одну з таких постанов:

1) про накладення адміністративного стягнення;

2) про закриття справи.

3.11. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати
такі адміністративні стягнення:

1) попередження;

2) штраф.

При  вирішенні  питання  про  накладення  адміністративного  стягнення
адміністративна  комісія  накладає  його  в  межах,  установлених  відповідною
статтею  Кодексу  України  про  адміністративні  правопорушення  та  іншими
актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.
При  накладенні  стягнення  адміністративна  комісія  враховує  характер
вчиненого  правопорушення,  особу  порушника,  ступінь  його  вини,  майновий
стан, обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

Якщо одночасно розглядаються  дві  або більше справи про вчинення однією
особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах



санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До
основного  стягнення  в  цьому  разі  може  бути  приєднано  одне  з  додаткових
стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених
правопорушень.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з
дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці
з дня його виявлення.

3.12.  Постанова  про  закриття  справи  виноситься  при  оголошенні  усного
зауваження, а також при наявності обставин, що виключають провадження в
справі  про адміністративне правопорушення,  зазначених у статті  24 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.

3.13. Постанова комісії повинна містити:

1) найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

2) дату розгляду справи;

3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

4) викладення обставин, установлених при розгляді справи;

5)  зазначення  нормативного  акту,  який  передбачає  відповідальність  за  дане
адміністративне правопорушення;

6) прийняте по справі рішення.

Постанова  адміністративної  комісії  приймається  простою  більшістю  голосів
членів  комісії,  присутніх  на  засіданні.  При  рівному  розподілі  голосів,
проводиться повторне голосування.

Постанова підписується головуючим на засіданні і секретарем комісії.

3.14. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія
постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її
винесено.

Копія постанови в той же строк вручається  або висилається потерпілому на
його прохання.

Копія  постанови  вручається  під  розписку.  В  разі,  якщо  копія  постанови
висилається, про це робиться відповідна помітка у справі.

3.15. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти
днів  з  дня  винесення  постанови  особою,  щодо  якої  її  винесено,  а  також
потерпілим у виконавчий комітет Чупахівської селищної  ради або в суд. У разі
пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк адміністративною
комісією  за  заявою  особи,  щодо  якої  винесено  постанову,  може  бути
поновлено.  Скарга  на  постанову  подається  в  адміністративну  комісію,  яка
винесла  постанову,  якщо  інше  не  встановлено  законодавством.  Постанову
адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.



3.16.   У разі надходження скарги, або протесту на постанову, адміністративна
комісія  протягом трьох діб  надсилає  справу  разом зі  скаргою в  орган,  куди
оскаржується постанова.

3.17. Подання  у  встановлений  строк  скарги  на  постанову,  за  винятком
постанови  про  накладення  адміністративного  стягнення  у  вигляді
попередження, а також принесення прокурором протесту,  зупиняє виконання
постанови до розгляду скарги або протесту.

3.18.  Постанова  адміністративної  комісії  про  накладення  адміністративного
стягнення є обов'язковою для виконання державними і громадськими органами,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності,  службовими
особами і громадянами.

3.19.  Постанова  адміністративної  комісії  про  накладення  адміністративного
стягнення надається порушнику відповідно до правил, установлених Кодексом
України про адміністративні правопорушення.

3.20.  На підставі  документа, що свідчить про виконання постанови, секретар
адміністративної комісії робить на постанові відповідну відмітку.

 

Секретар селищної  ради Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 № 65

15.07.2021                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна – складу,
який знаходиться в смт Чупахівка, 
вул. Слобожанська,  Охтирського району
 Сумської області                                                                                            

       Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес об’єктам
будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57 «Про  затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву ПСП АФ «Піонер»
про  присвоєння  поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  -  складу,  який
знаходиться  в  смт  Чупахівка,  вул.  Слобожанська,   Охтирського  району
Сумської  області,  запропонована  адреса:  смт  Чупахівка,  вул.  Слобожанська,
буд.45, Охтирського району Сумської області, виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  об’єкту  нерухомого  майна  -  складу,  який
знаходиться   в  смт  Чупахівка,  вул.  Слобожанська,   Охтирського  району
Сумської області: 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,
вулиця Слобожанська, буд.45.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 66

15.07.2021                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна – церкві,яка
 знаходиться в с. Грінченкове, пров. Шкільний,  
Охтирського району Сумської області                                                                    

     Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес об’єктам
будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57 «Про  затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,  розглянувши заяву  фізичної  особи –
підприємця  Кужель  Ольги  Володимирівни  про  присвоєння  поштової  адреси
об’єкту  нерухомого  майна  -  церкві,  яка  знаходиться   в  с.  Грінченкове,
пров. Шкільний, Охтирського району Сумської області, запропонована адреса:
село  Грінченкове,  пров.  Шкільний,  буд.  14,  Охтирського  району  Сумської
області, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  об’єкту  нерухомого  майна  -  церкві,  яка
знаходиться  в  с.  Грінченкове Охтирського району Сумської  області:  42725,
Сумська  область,  Охтирський  район,  село  Грінченкове,  пров.  Шкільний,
буд. 14.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 № 67

15.07.2021                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна – дитячому садочку,
який знаходиться в с. Грінченкове, 
пров. Шкільний, Охтирського району
 Сумської області                                                                                            
       Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес об’єктам
будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів  України  від  07.07.2021  №  690,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57 «Про  затвердження
Положення  «Про  порядок присвоєння  та  зміни  поштових  адрес  (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера) об’єктам  нерухомого  майна  на
території Чупахівської  селищної  ради»,розглянувши заяву  відділу житлово –
комунального  господарства  Чупахівської  селищної  ради  про  присвоєння
поштової  адреси  об’єкту  нерухомого  майна  –  дитячому  садочку,  який
знаходиться в с. Грінченкове, пров. Шкільний, Охтирського району Сумської
області, запропонована адреса: село Грінченкове Охтирського району Сумської
області,  пров. Шкільний , буд. 13, виконавчий комітет Чупахівської селищної
ради   ВИРІШИВ:
1.Присвоїти  поштову  адресу  об’єкту  нерухомого  майна  -  садочку,  який
знаходиться  в  с.  Грінченкове Охтирського району Сумської  області:  42725,
Сумська область, Охтирський район, село Грінченкове, пров. Шкільний, буд.13.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ
                                                                 № 68

15.07.2021                                                                                       смт Чупахівка
Про утворення трудового архіву та 
затвердження Положення про трудовий архів 
Чупахівської селищної ради

           На виконання Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні  установи»,  розпорядження  Президента  України  від  13.04.2005р.
№  957/2005-рп  «Про  невідкладні  заходи  щодо  збереження  національних
архівних  цінностей  України»  в  частині  створення  трудових  архівів,  наказу
Державного комітету архівів України від 20.05.2004р. № 58 «Про затвердження
Примірного положення про Трудовий архів», підпункту 10 пункту «а» частини
1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись
статтями 26,  54  Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  з
метою забезпечення централізованого тимчасового зберігання не віднесених до
Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб’єктів
господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних
прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру, заслухавши
інформацію  секретаря  селищної  ради  Миколи  Маслюка  про  утворення
трудового архіву та затвердження Положення про трудовий архів Чупахівської
селищної ради, виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1. Утворити Трудовий архів Чупахівської селищної ради.
2. Затвердити Положення про Трудовий архів Чупахівської селищної ради

(Додаток).
3. Контроль за виконанням залишаю за собою.

 

 

 Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК

                                                                               Додаток до рішення 



виконавчого комітету 
№ 68 від 15.07.2021

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Трудовий архів

Чупахівської селищної ради
 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
         1.1. Трудовий архів Чупахівської селищної ради (далі – трудовий архів),
створений  для  централізованого  тимчасового  зберігання  документів,
нагромаджених  у  процесі  документування  службових,  трудових  або  інших
правовідносин юридичних і фізичних осіб, та інших архівних документів, що не
належать до Національного архівного фонду.
         1.2. Утворення трудового архіву є виключно компетенцією Чупахівської
селищної ради.
         1.3. Трудовий  архів  у  своїй  роботі  підзвітний  та  підконтрольний
Охтирській  РДА,  підпорядкований  виконавчому  комітету  Чупахівської
селищної ради. Працівники трудового архіву не є посадовими особами органів
місцевого самоврядування.
           Організаційне керівництво роботою трудового архіву здійснює секретар
Чупахівської селищної ради.
         1.4. Трудовий архів  не є  юридичною особою.  Для  засвідчення  архівних
довідок, копій, витягів з архівних документів використовується гербова печатка
Чупахівської селищної ради.
         1.5. Трудовий архів у своїй діяльності  керується Конституцією України,
законами України,  актами Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,
рішеннями  Сумської  обласної  ради  та  Сумської  обласної  державної
адміністрації,  рішеннями сесій Чупахівської селищної ради та її  виконавчого
комітету,  розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовим
актами, а також цим Положенням.
         У  питаннях  організації  та  методики ведення  архівної  справи  трудовий
архів керується наказами та методичними рекомендаціями Державного архіву
Сумської області, методичними рекомендаціями архівного відділу Охтирської
РДА .
Трудовий  архів  працює  відповідно  до  річного  плану,  який  затверджується
головою селищної ради і  звітує перед ним про виконану роботу. Примірник
річного  плану  та  звіту  про  його  виконання  надається  архівному  відділу
Охтирської РДА.  

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
         2.1. Основним  завданнями  трудового  архіву  є  вирішення  питань  з
реалізація державної політики у сфері законодавства України про Національний
архівний фонд та архівні установи. 

 
 



III. ФУНКЦІЇ
         3.1. Виявлення  і  віднесення  до  джерел  комплектування  документів,  за
погодженням  з  архівним  відділом  Охтирської  РДА,  підприємств,  установ  і
організацій,  незалежно  від  форм  власності,  розташованих  в  межах
територіальної громади.
         3.2. Науково-технічне  опрацювання  документів,  що  надійшли  на
зберігання, згідно з правилами Державної архівної служби України, створення
необхідного довідкового апарату до них.
         3.3. Облік  документів,  що  зберігаються  в  Архіві,  у  тому  числі  шляхом
створення та підтримання облікових баз даних.
            3.4. Зберігання  відповідно  до  умов,  визначених  Державною  архівною
службою України, документів з особового складу та документів тимчасового
зберігання підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та
підпорядкованості,  розташованих  в  межах  територіальної  громади,  або
ліквідованих підприємств, які діяли (були зареєстровані) на цій території.
         3.5. Прийом  від  підприємств,  установ  і  організацій  -  джерел
комплектування  архівних  документів  з  особового  складу,  фінансово-
господарської  діяльності  та  інших  документів,  строки  зберігання  яких
закінчилися.
         3.6. Інформування  органів  державної  влади,  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій територіальної громади про
склад та зміст документів, що зберігаються у трудовому архіві.
         3.7. Розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян, надання роз’яснень,  що
належать до компетенції трудового архіву.
         3.8. Складання списку юридичних осіб, у діяльності яких не утворюються
документи Національного архівного фонду та підготовка пропозицій щодо його
уточнення.
3.9. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про
Національний  архівний  фонд  та  архівні  установи,  інших  функцій,  які
випливають з покладених на трудовий архів завдань.
IV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
         4.1. Трудовий архів має право:
         4.1.1. Отримувати  від  підприємств,  установ  і  організацій  -  джерел
комплектування  або  ліквідаційних  комісій  (ліквідаторів)  архівні  документи
згідно з номенклатурами справ, відомості, необхідні для роботи.
         4.1.2. Інформувати  секретаря  селищної  ради  про  стан  зберігання
документів  підприємств,  установ  і  організацій  -  джерел  комплектування  та
вносити пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.
         4.1.3. Давати  рекомендації  підприємствам,  установам  і  організаціям  -
джерелам комплектування або ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань,
що належать до компетенції трудового архіву.
         4.1.4. Брати  участь  у  засіданнях  комісій  підприємств,  установ  і
організацій - джерел комплектування трудового архіву в разі розгляду на них
описів справ тимчасового зберігання, документів з особового складу, актів про
виділення до знищення документів, терміни яких минули. 



         4.1.5. Брати участь  у  нарадах,  що проводяться  Чупахівською селищною
радою та її виконавчим комітетом, ліквідаційними комісіями (ліквідаторами),
Державним архівом Сумської   області,  архівним відділом Охтирської  РДА,  
разі розгляду на них питань роботи з документами.
         4.2. Працівники трудового архіву зобов’язані:
         4.2.1. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, вимог виробничої
та трудової дисципліни.
         4.2.2.          Дотримуватися  норм і  правил  охорони праці,  вимог техніки
безпеки, санітарних норм, правил пожежної безпеки.
         4.2.3. Забезпечувати  безпечний  стан  приміщень  трудового  архіву,
обладнання, інвентарю, правильну організацію робіт і робочих місць.
V. КЕРІВНИЦТВО
         5.1. Трудовий  архів  очолює  завідувач,  який  призначається  на  посаду  і
звільняється  з  посади  розпорядженням  селищного  голови  відповідно  до
чинного законодавства України.
         5.2. Завідувач трудового архіву:
         -  організовує  діяльність  трудового  архіву,  персонально  відповідає  за
виконання покладених на трудовий архів завдань;
         - розподіляє завдання між працівниками трудового архіву, контролює їх
виконання та затверджує посадові інструкції працівників трудового архіву;
         -  вирішує  відповідно  до  законодавства  питання  доступу  представників
підприємств,  установ  і  організацій  -  джерел  комплектування,  інших
користувачів до документів, що знаходяться на зберіганні;
         -  проводить  прийом  громадян,  розглядає  заяви,  які  відносяться  до
компетенції трудового архіву;
         - представляє трудовий архів з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю;
         -  формує  плани  роботи  трудового  архіву  та  організовує  процес  їх
виконання;
         -  складає  список  юридичних  осіб,  в  діяльності  яких  не  утворюються
документи  Національного  архівного  фонду  та  здійснює  своєчасне  внесення
відповідних змін до нього;
         
VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
         6.1. Працівники  трудового  архіву  в  установленому  законом  порядку
несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність:
         - за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні
установи;
         -  за  матеріальний  збиток,  заподіяний  селищній  територіальній
незаконними діями або бездіяльністю;
         -  за  достовірність  відомостей,  зазначених  в  архівних  довідках,  копіях,
витягах з документів

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ № 69

15.07.2021                                                                                      смт Чупахівка

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на 
копіювання або друк документів, що надаються за запитами на 
інформацію

       Відповідно  до  статті   21  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020 № 4 «Про
внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитом на інформацію», керуючись ст.  59 Закону України
«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,виконавчий комітет  селищної  ради
ВИРІШИВ:

1.Затвердити Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитами на інформацію (додаток 1).

2.Встановити розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів,
що надаються за запитами на інформацію, згідно з додатком 2.

3.  Затвердити  зразок  рахунку  на  відшкодування  фактичних  витрат  на
копіювання або друк документів,  що надаються за  запитами на інформацію,
згідно з додатком 3.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за 
собою.

Секретар селищної ради                                              Микола 
МАСЛЮК



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

Чупахівськоїселищної ради
від 23.07.2021 року 

ПОРЯДОК
відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що

надаються  за запитами на інформацію

1. Відповідно до ст.  21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 «Про затвердження
граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за
запитом  на  інформацію»  визначається  механізм  відшкодування  запитувачем
інформації  фактичних  витрат  на  копіювання  або  друк  документів,  що
надаються Чупахівською селищною радою   (далі – Розпорядник інформації) за
запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,
що надаються за запитами на інформацію (далі – Порядок), застосовується у
випадку,  коли  Чупахівська  селищна  рада   є  належним  розпорядником
інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:
 запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес;
 особі у разі надання інформації про неї;
 якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом,

що не перевищує 10 сторінок.
4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або

друк  документів  здійснюється  у  разі  потреби  у  виготовленні  більш  як  10
сторінок запитуваних документів. Відповідь на запит на інформацію обсягом
більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки) не надається у разі відмови
запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням такої відповіді.

5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних
документів  визначається  Розпорядником  інформації,  з  урахуванням  розміру
прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату направлення запитувачу
інформації повідомлення про розмір вартості витрат.

6. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюються у будь-
якій фінансовій установі, зручній для запитувача.

7. У випадках, коли запитувана інформація міститься в документах обсягом більш
як 10 сторінок, відповідальна особа, не пізніше п’яти робочих днів, а у випадку
продовження  строку  розгляду  запиту,  не  пізніше  20  робочих  днів,  з  дня
надходження до Розпорядника інформації запиту повідомляє про це заявника із
зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком
документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат.

8. Надіслання  копій  документів  за  запитом  здійснюється  після  підтвердження
оплати  вартості  фактичних  витрат,  пов’язаних  із  копіюванням  або  друком
документів,  шляхом  надіслання  до  відповідного  Розпорядника  інформації
оригіналу розрахункового документа.

9. У  разі,  якщо  запитувач  інформації  не  надав  підтвердження  оплати  вартості
фактичних  витрат  на  копіювання  або  друк  протягом  двох  тижнів  з  дня



відправлення  виконавцем  повідомлення  про  відшкодування  таких  витрат,
відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»
виконавцем направляється відмова в задоволенні запиту.

Секретар селищної ради Микола  МАСЛЮК

  



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради
від 23.07.2021 № 7

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитами на

інформацію
Послуга, що надається Норми витрат

Копіювання  або  друк  копій  документів
формату  А4  та  меншого  розміру  (в  тому
числі двосторонній друк)

0,2  відсотка  розміру  прожиткового
мінімуму  для  працездатних  осіб  за
виготовлення однієї сторінки

Копіювання  або  друк  копій  документів
формату  А3  та  більшого  розміру  (в  тому
числі двосторонній друк)

0,3  відсотка  розміру  прожиткового
мінімуму  для  працездатних  осіб  за
виготовлення однієї сторінки

Копіювання  або  друк  копій  документів
будь-якого  формату,  якщо  в  документах
поряд  з  відкритою  інформацією  міститься
інформація  з  обмеженим  доступом,  що
потребує  її  відокремлення,  приховування
тощо (в тому числі двосторонній друк)

0,5  відсотка  розміру  прожиткового
мінімуму  для  працездатних  осіб  за
виготовлення однієї сторінки

Виготовлення  цифрових  копій  документів
шляхом сканування

0,1  відсотка  розміру  прожиткового
мінімуму  для  працездатних  осіб  за
сканування однієї сторінки

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї сторінки
встановлюється на дату копіювання або друку документів.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК

Додаток 3



до рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради 
від 23.07.2021

ЗРАЗОК
рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, що

надаються за запитами на інформацію

Надавач послуг:                        Чупахівська селищна рада 

Реєстраційний рахунок:        ______________________________________

МФО банку:                           ______________________________________

Код ЄДРПОУ:                        ______________________________________

Платник:                                ______________________________________

РАХУНОК № _______

від « _____» _______ 20 ____року

Найменування Вартість
виготовлення 1 стор.

(без ПДВ), грн

Кількість
сторінок

Ціна (без
ПДВ), грн

Копіювання  або  друк
документів формату А4

Копіювання  або  друк  копій
документів  формату  А3  та
більшого розміру (в тому числі
двосторонній друк)
Копіювання  або  друк  копій
документів  будь-якого
формату,  якщо  в  документах
поряд з відкритою інформацією
міститься  інформація  з
обмеженим  доступом,  що
потребує  її  відокремлення,
приховування  тощо  (в  тому
числі двосторонній друк)

Виготовлення  цифрових  копій
документів шляхом сканування
Усього

Усього до сплати ______________________________________________________
(сума прописом)

Виконавець ____________________                ________________________________
(підпис)                                (посада, ПІБ)

Керівник ______________________                ________________________________
(підпис)                                (посада, ПІБ)        

Секретар селищної  ради Микола  МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 70

15.07.2021                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення п’ятої 
сесії восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради від 28.12.2020 року 
«Про бюджет Чупахівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік»

Керуючись ст. 22, ст. 89 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а»     ст.
28  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  враховуючи
виробничу необхідність, клопотання Чупахівської селищної ради,  виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по загальному фонду:
з  ТКВКБМС  0118330  «Інша  діяльність  у  сфері  екології  та  охорони

природних  ресурсів»  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на
видатки спеціального фонду по ТКВКБМС 0118330 «Інша діяльність у сфері
екології  та  охорони  природних  ресурсів»  КЕКВ  3132  «Капітальний  ремонт
інших об’єктів» в сумі 6 480,00 грн. 

2.  Відділу  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою
Чупахівської  селищної  ради  внести зміни до Програми "Соціальний автобус
Чупахівської  селищної  ради  на  2021-2023  роки"  та  до  Програми  Розвиток
лісового господарства Чупахівської селищної ради на 2021-2023 роки

3.  Рішення  «Про  внесення  змін  до  рішення  п'ятої  сесії  восьмого
скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  28.12.2020  року  «Про  бюджет
Чупахівської  селищної  територіальної  громади на 2021 рік»  в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ № 71

15.07.2021                                                                                  смт Чупахівка

Про звернення  до   голови  Охтирської районної державної адміністрації 

       Відповідно до статей 39, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ:

1.Звернутися до голови Охтирської   районної  державної  адміністрації    з
клопотанням    про   присвоєння  чергового   військового   звання   генерал-
майора,  полковнику  у  відставці   Кривогузу   Володимиру   Миколайовичу  з
нагоди  30-річчя  Незалежності  України.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за 
собою.

Секретар селищної ради                                         Микола 
МАСЛЮК


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
	Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
	Про звернення до голови Охтирської районної державної адміністрації
	11/69.СЛУХАЛИ:Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
	13/71.СЛУХАЛИ: Про звернення до голови Охтирської районної державної адміністрації
	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 2,74 тис. грн. (питома вага у доходах без трансфертів 0,48%)

	Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію
	Про звернення до голови Охтирської районної державної адміністрації

