
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 10

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   

                                                           від  30.09.2020

                                    рішення з № 50 по № 65



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  30.09.2020 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про затвердження плану заходів щодо складання 
проекту селищного бюджету на 2021 рік.

50

2 Про  прийняття  субвенції  з  місцевого  бюджету  на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських,
селищний, міських голів за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету

51

3 Про внесення змін до складу опікунської ради 52

4 Про внесення змін до складу 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  

53

5 Про внесення змін до складу комісії з питань
захисту прав дитини

54

6 Про припинення соціального супроводу 55

7 Про взяття на квартирний облік  
дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа 

56

8 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»

57

9 Про присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна - фермі,                                            
яка знаходиться в селі П’яткине                                                 
Охтирського району Сумської області 
                                                                                           

58

10 Про  присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку,  як 59



окремому  домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8а(кадастровий номер 
5920385400:02:001:5005)

11 Про  присвоєння  поштової  адреси  житловому  будинку,  як
окремому  домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8в (кадастровий                                           
номер 5920385400:02:001:5005)

60

12 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку, як 
окремому  домоволодінню, в с. Лантратівка по вул. 
Таврічанська,8б(кадастровий номер 
5920385400:02:001:5005)
         

61

13 Про стан підготовки закладів соціально – культурної сфери
та комунальних підприємств Чупахівської селищної ради до
роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років.

62

14 Про встановлення норм витрати  палива газонокосаркою 
бензиновою - «Кедр – 5500» 

63

15 Про затвердження плану проведення культурно – масових
заходів  у  жовтні   2020  року  на  території  Чупахівської
селищної ради.

64

16 Про  затвердження  Розпорядження  голови  селищної  ради
№ 62 –  ОД від  29.09.2020 «Про початок  та  проходження
опалювального  сезону  2020  –  2021  років  в  Чупахівській
ОТГ» 

65



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л
засідання виконавчого комітету

№ 10                                                                                                   від 30.09.2020
Заступник селищного голови з 
питань діяльності  виконавчих органів     Людмила Воробйова                           

Секретар селищної ради                              Микола Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

1.  Биковець Ольга Миколаївна                   виконавчий  директор ПСП АФ
                                                                       « Піонер»

2. Залавський Костянтин Миколайович    в.о. старости Лантратівського   
                                                                       старостату
3. Макарова Світлана Миколаївна             директор Чупахівської ЗОШ І-ІІ  
                                                                       ступенів
4. Манчук Андрій Миколайович                бригадир ПСП АФ « Десна»

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/50. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану заходів щодо складання 
проекту селищного бюджету на 2021 рік.
ДОПОВІДАЄ:Любов  Діброва  –  виконуюча  обов’язки  начальника
фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 50 приймається.

2/51. С Л У Х А Л И: Про прийняття субвенції з місцевого бюджету на
проведення  виборів  депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищний,
міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
ДОПОВІДАЄ:Любов  Діброва  –  виконуюча  обов’язки  начальника
фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 51 приймається.

3/52. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до складу опікунської ради.                
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – завідувач відділення соціальної роботи 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 52 приймається.



4/53. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до складу 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.                                                                                       
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – завідувач відділення соціальної роботи 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 53 приймається.

5/54. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до складу комісії з питань захисту 
прав дітей.                                                                                                      
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – завідувач відділення соціальної роботи 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 54 приймається.

6/55. С Л У Х А Л И: Про припинення соціального супроводу.                   
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – завідувач відділення соціальної роботи 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 55 приймається.

7/56. С Л У Х А Л И: Про взяття на квартирний облік дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.                                        
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – завідувач відділення соціальної роботи 
Чупахівської селищної ради.                                                                                    
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 56 приймається.

8/57.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  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»
ДОПОВІДАЄ:  Микола  Маслюк  -  секретарЧупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 57 приймається.

9/58. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 
майна - фермі, яка знаходиться в селі П’яткине  Охтирського району 
Сумської області. 
ДОПОВІДАЄ:  Микола  Маслюк  -  секретарЧупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 58 приймається.

10/59. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку,
як  окремому   домоволодінню,  в  с.  Лантратівка  по  вул.  Таврічанська  ,  8а
(кадастровий номер 5920385400:02:001:5005)
ДОПОВІДАЄ:  Микола  Маслюк-  секретарЧупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 59 приймається.



11/60. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку,
як окремому  домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8в (кадастровийномер 5920385400:02:001:5005)
ДОПОВІДАЄ:  Микола  Маслюк-  секретарЧупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 60 приймається.

12/61. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку,
як окремому  домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8б (кадастровийномер 5920385400:02:001:5005)
ДОПОВІДАЄ:  Микола  Маслюк-  секретарЧупахівської  селищної  ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 61 приймається.

13/62. С Л У Х А Л И: Про стан підготовки закладів соціально – культурної
сфери та комунальних підприємств Чупахівської селищної ради до роботи в
осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років.
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк- начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 62 приймається.

14/63. С Л У Х А Л И: Про встановлення норм витрати  палива 
газонокосаркою бензиновою - «Кедр – 5500». 
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк- начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 63 приймається.

15/64.  С Л У Х А Л И:  Про затвердження плану проведення культурно –
масових  заходів  у  жовтні   2020  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 № 64 приймається.

16/65. С Л У Х А Л И: Про затвердження Розпорядження голови селищної
ради  № 62 – ОД від 29.09.2020 «Про початок та проходження опалювального
сезону 2020 – 2021 років в Чупахівській ОТГ»
ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК -  секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 65 приймається.

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
 № 50

30.09.2020                                                                             смт Чупахівка
                                   
Про затвердження плану заходів щодо складання 
проекту селищного бюджету на 2021 рік

Відповідно  до Наказу Міністерства фінансів України від 31 травня
2019  року  №  228  «Про  затвердження  методичних  рекомендацій  щодо
підготовки  та  затвердження  Бюджетного  регламенту  проходження
бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись пунктом 2 статті 52
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо складання проекту селищного бюджету
на 2021 рік (додаток 1);

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                Микола МАСЛЮК



Додаток 1 
до  рішення № 50 виконавчого комітету
Чупахівської  селищної  ради  від
30.09.2020

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту селищного бюджету на 2021 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, чисельність населення) 

У терміни
доведені МФУ

Фінансовий
відділ

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

У терміни
доведені МФУ

Фінансовий
відділ,

виконавчий
комітет

селищної ради
3. Доведення до головного розпорядника

бюджетних  коштів,  розпорядника
нижчого рівня особливостей складання
розрахунків  до  проекту  селищного
бюджету  та  прогнозних  обсягів
міжбюджетних  трансфертів  на
плановий рік, надісланих Мінфіном

Вересень-
листопад 2019

року

Фінансовий
відділ

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

У терміни
доведені МФУ

Фінансовий
відділ

5. Доведення  до  місцевих  фінансових
органів області:
-  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

Депфіном ОДА

Департамент
фінансів
обласної

державної
адміністрації



6. Доведення до головного розпорядника
бюджетних коштів:
-  прогнозних  обсягів  міжбюджетних
трансфертів,  врахованих  у  проекті
державного  бюджету,  схваленого
Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

У триденний
термін з дня
отримання

Фінансовий
відділ

7. Підготовка  та  подання  фінансовому
відділу  разом  з  поясненнями
прогнозних  обсягів  доходів  бюджету,
іншої  інформації  за  запитом
фінансового  відділу  селищної  ради
прогнозу селищного бюджету
Щодо  платежів,  контроль  за  якими
закріплено за органами ДФС
Щодо прогнозних обсягів надходжень,
контроль  за  якими  закріплено  за
селищною радою

Вересень-
листопад 2020

року

Охтирська
ОДПІ

Головного
управління

ДФС у
Сумській
області

Фінансовий
відділ,відділ
земельних
відносин

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

Вересень-
листопад
2020року

Фінансовий
відділ

9. Доведення до головного розпорядника
бюджетних  коштів,  розпорядника
нижчого рівня:
-  інструкції  з  підготовки  бюджетних
запитів;
-  граничних  показників  видатків
селищного  бюджету  та  надання
кредитів з селищного бюджету;
-  інструктивного  листа  щодо
організаційних  та  інших  вимог,  яких
зобов’язані  дотримуватися  всі
розпорядники бюджетних коштів  

Вересень-
листопад 2020

року

Фінансовий
відділ



10. Організація  роботи  з  розробки
бюджетних запитів 

Вересень-
листопад2020

року

Головний
розпорядник
бюджетних

коштів,
розпорядник

нижчого
рівня,

одержувачі
бюджетних

коштів
11. Подання  бюджетних  запитів

фінансовому відділу селищної ради
У терміни

встановлені
фінансовим

відділом
документах,

перелічених у
п.9

Головний
розпорядник
бюджетних

коштів,
розпорядник

нижчого
рівня,

одержувачі
бюджетних

коштів
12. Здійснення аналізу бюджетних запитів,

отриманих від головного розпорядника
бюджетних  коштів,  розпорядника
нижчого  рівня,  одержувачів
бюджетних  коштів  та  прийняття
рішення  щодо  включення  їх  до
пропозиції  проекту  селищного
бюджету

Вересень-
листопад
2020 року

Фінансовий
відділ

13. Доведення  до  місцевих  фінансових
органів області:
-  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 ОДА

Департамент
фінансів
обласної

державної
адміністрації

14. Доведення до головного розпорядника
бюджетних  коштів,  розпорядника
нижчого  рівня  обсягів  міжбюджетних
трансфертів,  врахованих  у  проекті
державного  бюджету,  прийнятого
Верховною Радою України у  другому
читанні

У триденний
термін з дня
отримання

Фінансовий
відділ

15. Доведення  виконавчим  органам
міських (міст обласного значення) рад

У триденний
термін з дня

Департамент
фінансів



та виконавчим органам рад об’єднаних
територіальних  громад  відповідні
обсяги  субвенцій  на  здійснення
державних  програм  соціального
захисту,  додаткової  дотації  на
здійснення  переданих  з  державного
бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров’я

отримання
документів від

МФУ

обласної
державної

адміністрації

16. Підготовка проекту рішення селищної
ради  про  селищний  бюджет  з
додатками  згідно  з  типовою  формою,
затвердженою  відповідним  наказом
Мінфіну,  і  матеріалів,  передбачених
статтею  76  Бюджетного  кодексу
України, та його подання виконавчому
органу місцевої ради

Жовтень-
листопад 2020

року

Фінансовий
відділ

17. Схвалення  проекту  рішення  селищної
ради про селищний бюджет

Жовтень-
листопад

2020року, але
не пізніше як за
22 дні до сесії
селищної ради  

виконавчий
комітет

селищної ради

18. Направлення  схваленого  проекту
рішення селищної ради про селищний
бюджет до селищної ради

Жовтень-
листопад 2020

року, але не
пізніше як за

20 днів до сесії
селищної ради  

виконавчий
комітет

селищної ради

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

не пізніше ніж
через три
робочі дні

після подання
селищній раді

проекту
рішення про

селищний
бюджет

Головний
розпорядник

коштів

20. Оприлюднення  проекту  рішення
селищної ради про селищний бюджет,
схваленого  виконавчим  комітетом
селищної ради

не пізніше як за
20 днів до сесії
селищної ради  

виконавчий
комітет

селищної ради

21. Доопрацювання  проекту  рішення
селищної ради про селищний бюджет з
урахуванням  показників  обсягів
міжбюджетних  трансфертів,
врахованих  у  проекті  державного
бюджету,  прийнятому  Верховною
Радою України у другому читанні

Листопад-
грудень 2020

року

Фінансовий
відділ



22. Супровід  розгляду  проекту  рішення
про бюджет у селищній раді

На пленарному
засіданні

селищної ради
та під час
розгляду

постійними
комісіями

Представники
виконавчого

комітету
селищної

ради,
фінансового

відділу,
головного

розпорядника
бюджетних

коштів
23. Оприлюднення рішення селищної ради

про селищний бюджет на плановий рік
у  газеті,  що  визначена  селищною
радою

у газеті та на
сайті не

пізніше ніж
через 10 днів з

дня його
прийняття

виконавчий
комітет

селищної ради



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 № 51

30.09.2020                                                                          смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищний,  міських  голів  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Керуючись підпунктом 2 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», на підставі  розпорядження голови Сумської
обласної  державної  адміністрації  №489-ОД  від  28.09.2020р.  «Про
внесення  змін  до  обласного  бюджету  Сумської  області  на  2020  рік»,
виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ:

1.Прийняти  до  бюджету  Чупахівської  селищної  об’єднаної
територіальної  громади  субвенцію  з  місцевого  бюджету  на  проведення
виборів  депутатів  місцевих  рад  та  сільських,  селищний,  міських  голів  за
рахунок  відповідної  субвенції  з  державного  бюджету  за  кодом  доходів
41037000  «Субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських
голів» в сумі 498 800 грн.

2. Кошти в сумі 498 800 грн.направити на видатки по ТКВКБМС 0110191
«Проведення місцевих виборів» 

Чупахівській  селишній  раді  відкрити  мережу  по  ТКВКБМС 0110191
«Проведення місцевих виборів».

3.Рекомендувати черговій сесії Чупахівської селищної ради прийняття
субвенцію з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищний, міських голів за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 52

10.09.2019                                                                                          смт Чупахівка

Про внесення змін до складу 
опікунської ради

        Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтею 56 Цивільного кодексу України, статтею
19 Сімейного кодексу України,  з  метою забезпечення  дієвості  опікунської
ради, виконком селищної ради В И Р І Ш И В :

          1. Внести зміни до рішення виконкому № 9  від 10.09.2019 року « Про
внесення змін до складу опікунської ради» .

          2.  Вивести  зі  складу  опікунської  ради  Валентину  Полуйко  –
начальника відділу освіти,  молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
члена  опікунської  ради, у  зв’язку  з  її  звільненням  з  посади  начальника
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

           3. Ввести до складу опікунської ради виконуючу обов’язки начальника
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради Олену Бекірову-
члена опікунської ради.

          4. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за  собою.

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 53

30.09.2020                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до складу 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  

        Відповідно  до  статей 11, 34, 52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  у  зв’язку  з  кадровими  змінами  виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Внести  зміни  до  складу  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 (Протокол
№ 7 від 15.07.2020) 

     2.  Вивести  зі  складу   комісії   Валентину  Полуйко  у  зв’язку  з  її
звільненням  з  посади  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради.

     3. Внести до складу  комісії  виконуючу обов’язки начальника відділу
освіти, молоді та спорту  Чупахівської селищної ради Олену Бекірову.

    4. Це рішення набуває чинності з моменту прийняття.

    5. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за  собою.

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК



Додаток

СКЛАД
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

Кужель Олександр 
Володимирович

- селищний голова  Чупахівської селищної ради,
голова комісії

Бистрицька Галина 
Дмитрівна

- завідувач відділу соціальної роботи КУ «Центр
надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»,заступник голови комісії

Кісіль Алла
Михайлівна

- спеціаліст відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради,
секретар комісії

Новічіхін Володимир
Вікторович 

- головний спеціаліст - юрисконсульт 
Чупахівської селищної ради

Хижняк Світлана 
Володимирівна

Діброва Любов 
Олександрівна

Журавель Cвітлана
Миколаївна

-

-

-

начальник  відділу  житлово  –  комунального
господарства та благоустрою

виконуюча обов’язки  начальника  фінансового
відділу Чупахівської селищної ради

начальник  відділу  соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради

Бєкірова Олена 
Русланівна

- виконуюча  обов’язки  начальника відділу
освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 54

30.09. 2020                                                                                 смт Чупахівка

Про внесення змін до складу комісії з питань

захисту прав дитини

На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  24.09.2008
№ 866  «Порядок  провадження  органами  опіки  та  піклування  діяльності,
пов’язаної із захистом прав дитини», керуючись  статтями 17, 18, 40  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини .

2.Вивести  зі  складу  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини Валентину
Полуйко,  начальника   відділу  освіти,  молоді  і  спорту  Чупахівської
селищної  ради, у  зв’язку  з  її  звільненням  з  посади  начальника  відділу
освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.

3. Ввести до складу  комісії з питань захисту прав дитини Світлану    
Журавель – начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради.

4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

             Секретар селищної ради                  Микола МАСЛЮК



Додаток 2

Склад
комісії з питань захисту прав дитини

Кужель Олександр 
Володимирович

селищний  голова , голова комісії

Маслюк Микола 
Миколайович

 секретар селищної ради,
 заступник голови комісії 

Бистрицька Галина                   
Дмитрівна                                  

завідувач відділу соціальної роботи 
Чупахівської  селищної ради, секретар комісії 
Члени комісії

Журавель Світлана                   начальник відділу соціального захисту
 Миколаївна                               населення Чупахівської  селищної ради

Бекірова Олена                         виконуюча обов’язки начальника відділу          
Русланівна                                освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної  
                                                    ради
Саєнко Оксана                           заступник головного лікаря з адміністративно -
Валентинівна                              господарської частини КНП «Центр надання
                                                      Первинної медико – санітарної допомоги»

Луценко Олександр                    дільничний  інспектор поліції
Анатолійович

Ашурова  Галина                        головний лікар Чупахівського КНП «Центр 
Геннадіївна                                 первинної медико – санітарної допомоги»
   



                                                                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

                                                    № 55

30.09.2020 смт Чупахівка

                  

Про припинення соціального супроводу

          Розглянувши протокол комісії  з питань захисту прав дитини  від
11.09.2020 року  з питання припинення соціального супроводу, керуючись 
статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконком Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Припинити  соціальний  супровід   сімей  Домашенко  Т.М.,
Вакуленко  О.Л.  як  сімей ,  які  подолали   складні  життєві  обставини,
Козирка А.В. - як сім’ю, в якій мінімізовано складні життєві обставини.

 2. Направити листа до Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області
інформаційні  листи  стосовно  неналежного  виконання  батьківських
обов’язків  з боку Козирки Андрія Віталійовича та Кристини Олександрівни
щодо малолітньої дитини Козирки Вероніки Андріївни.

 3.Контроль за виконанням цього рішення  залишаю за собою.

      

 Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК         



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                         РІШЕННЯ 

                                                                № 56

 30.09. 2020                                                                                     смт Чупахівка

Про взяття на квартирний облік  
дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа 

Керуючись  підпунктом 2  пункту  «а»   ст.  30,  ст.40  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,статтями  36  –  46  Житлового
кодексу УРСР,пунктами 8 – 33 «Правил обліку  громадян, які потребують
поліпшення   житлових  умов і  надання  їм  житлових  приміщень»,
затверджених постановою  Ради Міністрів Української РСР і  Українською
республіканською радою професійних спілок від 11.12.1984 р № 470(надалі
Правила),відповідно до статті Закону України «Про внесення змін до Закону
України  «Про  основи  соціального  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»,  враховуючи висновок комісії з житлових питань при
виконавчому  комітеті  селищної  ради  від   07.09.2020  року,   виконком
селищної ради ВИРІШИВ:
 1.Зарахувати    на    квартирний    облік  при  виконавчому  комітеті
Чупахівської   селищної ради Міщенко Інну Валентинівну, 21.04.2004р.н., із
занесенням її в категорію черги  - першочергова.

2.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК

  

        

          



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я 

№ 57

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка

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»

  Відповідно  до  підпунктів  5,  10  пункту  «б»  статті  30,  статті  52  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення на
території  населених  пунктів  Чупахівської  селищної  ради  єдиного
функціонального  механізму  надання  поштових  адрес  та  закріплення
основних  принципів  присвоєння  адрес,  їх  зміни  та  анулювання,  а  також
ведення адресної бази населених пунктів, виконавчий комітет селищної ради 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити  Положення  «Про  порядок  присвоєння  та  зміни  поштових
адрес  (поділ  з  присвоєнням  окремого  поштового  номера)  об’єктам
нерухомого  майна  на  території  Чупахівської  селищної  ради»  згідно  з
додатком.

2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого  комітету оприлюднити
Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з
присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна
на  території  Чупахівської  селищної  ради»  на  офіційному  сайті
Чупахівської селищної ради.

3.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК



Додаток 1

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого

майна на території Чупахівської селищної ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з
присвоєнням  окремого  поштового  номера)  об’єктам  нерухомого  майна  на
території  Чупахівської  селищної  ради» (далі  –  Положення)  встановлює на
території  населених  пунктів  Чупахівської  селищної  ради  єдиний
функціональний  механізм  надання  поштових  адрес  та  закріплює  основні
принципи  присвоєння  адрес,  їх  зміни  та  анулювання,  а  також  ведення
адресної бази населених пунктів.

 2. Положення діє на території Чупахівської селищної ради і є обов’язковим
для  виконання  усіма  розташованими  на  його  території  підприємствами,
установами  та  організаціями,  громадськими  об’єднаннями,  посадовими
особами,  а  також  фізичними  особами,  які  не  зареєстровані  на  території
Чупахівської  селищної  ради,  але  володіють майном на території  селищної
ради.

 3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території
певного населеного пункту Чупахівської селищної ради.
 4. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
          - вільних від забудови земельних ділянок, які відведені під будівництво
об’єктів;
           - об’єктів, які будуються на земельній ділянці, яка уже має присвоєну 
поштову адресу. В даному випадку адресою будівлі є адреса земельної 
ділянки;
            - незавершених об’єктів будівництва, коли останні зареєстровані у 
реєстрі нерухомого майна;
             - господарським будівлям;      
             - садовим будинкам, згідно Генеральних планів забудови населених 
пунктів Чупахівської селищної ради.

5. Не присвоюються самостійні адреси наступним об’єктам нерухомості:
    - земельним ділянкам під розміщення малих архітектурних форм, рекламу, 
дороги, газопроводи, електромережі;
    - окремо розташованим гаражам, автозаправним станціям при відсутності 
документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне 
будівництво або постійне користування;
      - об’єктам нерухомості, що знаходяться (виділяються) в межах червоних 
ліній вулиць;



      - об’єктам, які відносяться до категорії об’єктів завершеного будівництва,
що не прийняті в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства.

 6.  Надання адреси об’єкту нерухомого майна (капітальним спорудам),  які
приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим
об’єктам  нерухомого  майна,  що  знаходяться  на  земельних  ділянках,
здійснюється на підставі цього Положення шляхом прийняття відповідного
рішення виконавчим комітетом сільської ради.

 7. Поштові адреси присвоюються земельним ділянкам:
        - які у встановленому законом порядку передані у власність, оренду та 
постійне користування;
       - які запроектовані на основі розробленого і затвердженого детального 
плану території житлового кварталу та намічені для передачі у власність 
громадян, присвоєння адрес здійснюється за пропозицією Комісії при 
виконкомі ради, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку, 
проспекту та інше).

Номер земельної ділянки назначається наступним після суміжного об’єкту 
нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням перспективної
забудови, враховуючи вимоги даного Положення.

 8. Надання та зміна назви вулиці здійснюється на підставі цього Положення,
шляхом прийняття селищною радою рішення.

 9.  У випадку  проведення  будівництва  на  земельній  ділянці  без  адреси,  –
поштова  адреса  резервується,  а  після  прийняття  в  експлуатацію
присвоюється рішенням виконавчого комітету, або сесії селищної ради.

10.  Адреси  присвоюються  за  заявами  фізичних  та  юридичних  осіб  –
власників об’єктів нерухомості, а також органів державної виконавчої влади
щодо об’єктів нерухомості державної власності.

11.  Присвоєння,  зміна,  анулювання адреси об’єктів  нерухомого майна,  які
розташовані на території  селищної ради, здійснюється на підставі  рішення
сесії або виконавчого комітету Чупахівської селищної ради.

12. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адреси об’єктів
готує  та  вносить  на  розгляд  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної
ради начальник ЖКГ Чупахівської селищної ради.

13. Прийняті рішення сесії або виконавчого комітету Чупахівської селищної
ради, на території якої розміщений об’єкт нерухомого майна про присвоєння,
зміну, анулювання, адреси направляються до Державного реєстру виборців
Охтирської  районної  Державної  адміністрації  та  до  Сумської  філії
державного підприємства «Національні інформаційні системи».



2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

    1. В даному положенні застосовуються наступні визначення:

    - адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;

-  нерухоме  майно –  об’єкти,  розташовані  на  земельних  ділянках,
переміщення  яких  є  неможливим  без  їх  знецінення  та  зміни  цільового
призначення;
   - об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього
Порядку може бути надана адреса;

   - земельна ділянка – частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені
у встановленому порядку;

-  будівля –  об'єкт  нерухомості:  жилі  та  нежилі  будинки,  призначені  для
проживання або повсякденного використання;

-  тимчасова  споруда  для  провадження  підприємницької  діяльності –
невелика  одноповерхова  пересувна  споруда,  яка  не  має  закритого
приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда,
яка  має  площу  до  30  кв.м,  яка  виконується  із  полегшених  конструкцій  і
встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;

- жилий (житловий) будинок — одна будівля капітального типу, призначена
для проживання фізичних осіб;

-  нежилий  (нежитловий)  будинок —  одна  будівля  капітального  типу,
призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;

-  власники об’єктів  нерухомого майна — юридичні  та  фізичні  особи,  у
тому числі фізичні особи-підприємці;

- комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого,
господарського,  соціально-побутового  призначення  разом  із  надвірними
спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;
- квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене для
проживання фізичних осіб;

-  домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними
будівлями  чи  спорудами  (чи  без  них),  яким  надана  єдина  адреса;
-  окремі  частини  будинків –  приміщення  в  будинках,  зазначені  в
правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності,  у
тому  числі  нежилі  приміщення  громадського  призначення,  вбудовані  в
житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до
жилих будинків, підвали;

-  приміщення  службового,  допоміжного  та  технічного  призначення —
комори,  сараї,  вбиральні,  трансформаторні,  сходові  клітини,  вестибюлі,
перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища,
шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення
які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для
забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостій-
ними об’єктами права власності;



-  самостійний  об’єкт  права  власності –  об’єкт  нерухомого  майна,
визначений  у  правовстановлюючому  документі  шляхом  присвоєння  йому
індивідуалізуючої  ознаки  (перелік  будинків,  що  входять  до  складу
комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх
площа, розташування згідно з планом тощо);

- об'єкти адресації – усі об'єкти нерухомості;

-  первинний  об'єкт  адресації –  земельна  ділянка,  будівля,  яка  визначає
основне цільове призначення об'єкта нерухомості.

-  вторинний  об'єкт  адресації –  просторова  частина  первинного  об'єкта
нерухомості, що є самостійним об'єктом цивільного обігу;

-  елемент  адреси –  реквізит,  що  описує  місце  розташування  об'єкта
нерухомості на території населеного пункту;

-  номер  будинку,  споруди –  реквізит  адреси  об'єкта  адресації,  що
складається з послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери
(А, Б, В, Г і т.д.);

-  кадастровий  номер  земельної  ділянки —  унікальний  номер,  який
присвоюється при формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на
весь час її існування;

-  кадастровий  номер  об'єкта  нерухомості —  унікальний  номер  об'єкта
нерухомості,  який  присвоюється  йому  при  здійсненні  інвентаризації,  і
зберігається, поки об'єкт нерухомості існує як єдиний об'єкт зареєстрованого
права;
-  присвоєння  адреси  (адресація)  об'єкту  нерухомості  –  процедура
присвоєння  порядкового  номеру  об'єкту  нерухомості  на  пойменованому
елементі вулично-дорожньої мережі.

-  зміна  адреси –  процедура  переприсвоєння  адреси,  у  зв'язку  з
перейменуванням елементів вулично - дорожньої мережі населеного пункту
або зміною інших реквізитів адреси;

-  анулювання –  скасування,  оголошення  недійсним  якого-небудь  акта,
договору або прав.

3.  РОЗГЛЯД  ТА  ПЕРЕЛІК  ДОКУМЕНТІВ  ЩОДО  ПРИСВОЄННЯ,
ЗМІНИ  ТА  АНУЛЮВАННЯ  ПОШТОВИХ  АДРЕС  ОБ'ЄКТАМ
НЕРУХОМОГО МАЙНА

 1.  Для  надання  чи  зміни  поштових  адрес  об’єктам  нерухомості  власник
об’єкта нерухомого майна подає заяву до селищної ради.

2.  До  заяви  про  присвоєння  поштової  адреси  будівлі додаються  такі
документи:
-  для  фізичної  особи  –  копія  паспорта,  ідентифікаційний  номер;
- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про
державну реєстрацію;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною
ділянкою;



- копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності
заявника  на  об’єкт  нерухомого  майна  (протокол  загальних  зборів
співвласників  майнових  паїв  колишнього  сільськогосподарського
підприємства  про  виділення  в  натурі  об’єкта,  акт  передачі  об’єкта
нерухомого майна від спілки співвласників громадянину чи юридичній особі,
технічний  паспорт  на  об’єкт  нерухомого  майна,  тощо);
-  документ,  що  засвідчує  відповідність  закінченого  будівництва  об’єкта
проектній  документації,  державним  будівельним  нормам,  стандартам  і
правилам  (декларацію  про  закінчення  будівництва  та  введення  його  в
експлуатацію  –  у  випадках  присвоєння  поштової  адреси  новозбудованим
об’єктам нерухомого майна).

 3. До заяви про присвоєння поштової адреси земельній ділянці додаються
такі документи:

-  для  фізичної  особи  –  копія  паспорта,  ідентифікаційний  номер;
- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про
державну реєстрацію;
-  завірена  в  установленому порядку  копія  документу,  що посвідчує  право
власності на земельну ділянку чи право користування земельною ділянкою;
- викопіювання з чергового кадастрового плану населеного пункту (станом
на  час  оформлення  права  власності  на  земельну  ділянку  чи  право
користування земельною ділянкою);
-  довідка  щодо  відсутності  забудови  на  земельній  ділянці  за  вказаною
адресою. Довідка видається протягом 5-ти днів.

 4. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: 
 перейменування вулиць;
 поділ об'єктів нерухомості на самостійні частини; 
 об'єднання об'єктів; 
 упорядкування елементів забудови; 
 дублювання номерів об’єктів нерухомості;
 тощо.

 Для внесення змін до адреси об'єкту до заяви додаються такі документи:
-  для  фізичної  особи  –  копія  паспорта,  ідентифікаційний  номер;
- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про
державну реєстрацію;
- копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на
об'єкт нерухомого майна;
-  документи,  що  засвідчують  відповідність  закінченого  реконструкцією
об'єкту проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам
і правилам (сертифікат відповідності, декларація тощо);
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною
ділянкою (за наявності);
- технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;
- інформація щодо можливості зміни адреси об'єкта;



-  витяг  з  Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна,
витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
- інші документи у разі необхідності.

 5. Підставами для анулювання адреси житлового будинку, будівлі, споруди,
є повне руйнування (ліквідація) самого об'єкта адресації, скасування рішень
про  надання  земельних  ділянок,  розподіл  об'єкта  на  самостійні  частини  з
присвоєнням кожній частині нових адрес, тощо.

 Для  анулювання  адреси  об'єкту  до  заяви додаються  такі  документи:
- для фізичної особи – копія паспорта, ідентифікаційний номер;
- для юридичної особи та фізичної особи підприємця – копія свідоцтва про
державну реєстрацію;
- копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право власності на
об'єкт нерухомого майна;
- документи що підтверджують право власності або користування земельною
ділянкою (за наявності);
- інформація про знесення (руйнуванні) будівлі і зняття її з технічного обліку
або про розділ інвентарної справи на частини у зв'язку з присвоєнням кожній
частині будівлі різних адрес;
- пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування
об'єкту;
- фотофіксація об'єкта;
- інші документи у разі необхідності.

 6. Останній термін подання заяв на присвоєння поштової адреси становить 5
(п’ять)  робочих  днів  до  дати  засідання  сесії  або  виконавчого  комітету
селищної ради.

7.  Розгляд  звернень  та  підготовка  проектів  рішення  сесії  або  виконкому
селищної  ради  проводиться  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства
(згідно ЗУ «Про звернення громадян»).

 8. У разі відсутності підстав для надання чи зміни адреси (відсутності або
подання  неповного  пакету  документів,  зазначених  у  цьому  Положенні),
приймається мотивоване рішення сесії або виконкому про відмову у наданні
поштової адреси згідно з ЗУ «Про звернення громадян». 

4. ЗМІНА НАЗВИ ВУЛИЦІ

 1.  Селищним  головою  за  заявою  ініціативної  групи  мешканців  вулиці,
приймається  розпорядження  про  проведення  громадських  слухань  серед
мешканців вулиці, яку збираються перейменувати.

2. В громадських слуханнях обов’язково приймають участь селищний голова,
секретар  селищної  ради  та  депутат  цього  округу  (депутати,  якщо  вулиці
проходить по кількох депутатським округам).



3.  Підготовку  до  громадських  слухань  здійснює  ініціативна  група,  за
проханням яких проводяться такі громадські слухання.

4. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися, якщо на них були
присутні  не  менше  як  20%  повнолітніх  мешканців,  що  проживають
(зареєстровані)  на  цієї  вулиці.  Присутність  підтверджується  підписами  в
реєстраційній відомості громадських слухань, що є не від’ємною частиною
від  рішення  громадських  слухань.  В  реєстраційну  відомість  громадських
слухань  записуються  лише  ті  повнолітні  особи,  що  проживають
(зареєстровані) на цій вулиці.

5.  На  громадських  слуханнях  обирається  голова  та  секретар,  які  ведуть
громадські  слухання,  складають  та  підписують  протокол  громадських
слухань.
 6.  Протокол  громадських  слухань  обов’язково  підписують  присутні  на
громадських слуханнях селищний голова, секретар селищної ради та депутат
цього  округу  (депутати,  якщо  вулиці  проходить  по  кількох  депутатським
округам).
 7.  В  разі  прийняття  на  громадських  слуханням позитивного  рішення  про
перейменування  вулиці,  це  питання  виноситься  на  розгляд  сесії  селищної
ради.
 8.  На  підставі  прийнятого  на  громадських  слуханнях  рішення  про
перейменування вулиці, селищна рада приймає рішення про перейменування
вулиці з внесенням відповідних змін до документації, які направляються до
Державного реєстру виборців Охтирської районної державної адміністрації
та  до  Сумської  філії  державного  підприємства  «Національні  інформаційні
системи». 

5. ВИДИ АДРЕС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРИСВОЄННЯ

  1. Відповідно до цього Положення, у залежності від виду та особливостей
об’єктів нерухомого майна, надаються такі види адрес:

1) Адреси  житлових  будинків,  домоволодінь,  квартир  (адреси  на  які
відсутні в наявності). Житловим будинкам, домоволодінням, квартирам
надається  адреса,  яка  складається  з  назви  вулиці,  номера  будинку
(домоволодіння)  та  номера  квартири  (за  наявності).  Номер  будинку
(домоволодіння),  квартири  позначається  відповідною  арабською
цифрою.                                     

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5.
Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.; вул. Пушкіна, 27/5.

2) У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові житлові будівлі
(знаходиться декілька існуючих споруд), і їм, виходячи з уже наявної
нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично
знаходяться,  неможливо  надати  номер,  який  є  цілим  числом,  такий
об’єкт  нерухомого  майна  при  наданні  адреси  позначається  номером



найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в
бік збільшення з відповідною літерою. 

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29А, квартира
5.
Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29А, кв.5; вул. Пушкіна,29А/5.

3) При наданні адрес окремій частині житлового будинку, нежитловому
приміщенню зазначається великими буквами алфавіту в наростаючому
порядку після номера відповідного будинку. 

Наприклад:  власник  об’єкта  нерухомого  майна  придбав  у  власність
частину  нежитлового  приміщення  для  розміщення  офісу,  у  цьому
випадку  таким  нежилим  приміщенням  надасться  адреса:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29, нежитлове
приміщення А.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, 29А.

Приклад для житлового будинку на два входи:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29А та вулиця
Пушкіна, будинок 29Б.

Адреси  надаються  лише  тим  окремим частинам  об’єктів,  що  мають
окремі входи.

4) У  разі,  коли  у  власника  об’єкта  нерухомого  майна  на  законних
підставах виникло право власності на об’єкт нерухомого майна, який
знаходився у складі інших об’єктів нерухомого майна, що мали єдину
адресу  (будинковолодіння,  комплекс  нежилих  будинків),  то  такий
об’єкт  нерухомого  майна  позначається  номером  цього
будинковолодіння  або  комплексу  нежилих  будинків  з  вказівкою
номера  корпусу  з  відповідною арабською цифрою.  Термін  «корпус»
може  застосовуватися  для  позначення  окремого  будинку,  що
знаходився у складі будинковолодіння, комплексів нежилих будинків і
є самостійним об’єктом права власності.

При  присвоєнні  адрес  кільком  будинкам,  що  знаходилися  у  складі
одного  будинковолодіння,  комплексу  нежилих  будинків  і  є
самостійними  об’єктами  права  власності,  цифри  для  позначення
номерів  відповідних  будинків  визначаються  від  1...  і  нескінченно,
виходячи  з  порядку  надходження  відповідних  заяв  власників.
Наприклад:  по  вул.  Дружби,  25  будинки,  що  складали  цілісний
майновий  комплекс,  відчужені  двом  власникам.  У  цьому  випадку
надана  адреса  буде  виглядати  наступним  чином:  вул.  Дружби,  151,
корп.1; вул. Дружби, 151, корп. 2.



Якщо присвоєння адреси окремому будинку, що знаходився у складі
будинковолодіння,  комплексу  нежилих  будинків  і  є  самостійним
об’єктом  права  власності,  за  номером,  який  був  наданий
будинковолодінню  або  комплексу  нежилих  будинків,  не  відповідає
фактичному місцю розташування такого будинку, то присвоєння йому
адреси  здійснюється  за  назвою  тієї  вулиці,  де  він  фактично
знаходиться, за правилами, встановленими цим Положенням.

5)  При присвоєнні адреси окремій частині  будинку, яка знаходилась у
складі  будинковолодіння,  комплексу  нежилих  будинків,  окрема
частина  будинку  позначається  номером цього  будинковолодіння  або
комплексу  нежилих  будинків  з  вказівкою  номера  корпусу  чи
приміщення з відповідною арабською цифрою. 

Наприклад:  власник  об’єкта  нерухомого  майна  придбав  у  власність
нежилий  будинок,  який  знаходився  у  складі  комплексу  нежилих
будинків по вул. Дружби, 25. За заявою власника придбаному будинку
була  надана  адреса:  вул.  Дружби,  25,  корп.  1.  Згодом  у  вказаному
будинку  іншій  особі  були  відчужені  нежилі  приміщення  для
розміщення  офісу.  У  цьому  випадку  таким  нежилим  приміщенням
надається адреса: вул. Дружби, 25 корп. 1, прим 1.

6)  У разі потреби в присвоєнні адреси об’єкту нерухомого майна, власник
(власники), який (які) набув (набули) права власності  на нього (його
окрему частину) та звернувся (звернулися) у встановленому порядку до
виконкому сільської  ради,  адреса  присвоюється  відповідно до вимог
цього Порядку зі збереженням позначень, використаних в адресі,  яка
була надана раніше. 

Наприклад: особа придбала частину офісних приміщень, яким раніше
була присвоєна адреса: вул. Жовтнева, 6. Зазначена адреса змінена не
була.  У цьому випадку адреса придбаної частині офісних приміщень
буде виглядати наступним чином: вул. Жовтнева, 6, прим. 1.

7)  Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих
об’єктів.
  В  адресах  об’єктів  нерухомого  майна  можуть  використовуватись
назви  іменованих  об’єктів  Чупахівської  селищної  ради,  якщо
ідентифікувати  об’єкт  нерухомого  майна  без  вказівки  на  назву
іменованого  об’єкта  є  неможливим,  або  в  адресі,  раніше  наданій
об’єкту нерухомого  майна,  використовується  вказівка  на  іменований
об’єкт,  або  використання  назви  іменованого  об’єкта  визнано
необхідним для збереження історичного колориту населеного пункту.
Назва  іменованого  об’єкта  в  адресі  об’єкта  нерухомого  майна
зазначається перед назвою вулиці. Якщо у складі іменованого об’єкта
вулиця  відсутня,  то  назва  вулиці  не  вказується.  Нумерація  жилих
будинків, будинковолодінь, корпусів, квартир, нежилих (нежитлових)
будинків,  їх  комплексів,  окремих  частин  будинків  здійснюється  в



адресі з використанням назви іменованого об’єкта відповідно до вимог
цього Порядку. 

Наприклад:  власник  придбав  будинок,  який  розташований  в  парку
«Дружба». У цьому випадку адреса,  надана вказаному будинку, буде
мати  такий  вигляд:  парк  «Дружба»,  будівля  «Розважального
комплексу».

8)  При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються 
наступні типи:
- вулиця;
- провулок;
- проспект;
- бульвар;
- площа;
- інші (шлях, майдан, узвіз, шосе, сквер тощо).
 Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один 
із типів вулиці, а потім її назва. Найменування вулиць, які віднесені до 
типу «інші», можуть зазначатися в адресі таким чином: спочатку назва 
вулиці, а потім її тип. Назви вулиць, які складаються з імені та 
прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім 
прізвище. Назви вулиць, які походять від псевдонімів, зазначаються в 
звичайному порядку. Назви вулиць, які складаються із звання та 
прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім 
прізвище.

2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію
цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність
до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Адреси  об’єктів  нерухомого  майна,  в  тому  числі  і  земельних ділянок,
розташованих  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  присвоєні  до
набрання чинності даного Положення, зберігаються та можуть бути змінені
для приведення у відповідність до цього Положення за зверненням власника
об’єкту.
 2. У разі звернення власника до уповноважених органів з метою виконання
дій з об’єктами нерухомого майна та виявлення невідповідності їх поштової
адреси вимогам Положення власник (користувач) зобов’язаний звернутися з
заявою до виконавчого комітету Чупахівської  селищної  ради,  на території
якої  розміщений  об’єкт  нерухомого  майна  щодо  зміни  поштової  адреси.
 3. Заяви, повний пакет документів та інша інформація щодо адрес об’єктів
нерухомого майна зберігаються у виконкомі Чупахівської селищної ради 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 58
30.09.2020                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
об’єкту нерухомого майна - фермі,                                                                       
яка знаходиться в селі П’яткине                                                                   
Охтирського району Сумської області                                                                

       Керуючись пунктом 10 статті  30,  статтею 40 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  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  громадянки
Макаренко  Валентини  Володимирівни  про  присвоєння  поштової  адреси
об’єкту  нерухомого  майна  -  фермі,  яка  знаходиться   в  с.  П’яткине
Охтирського району Сумської області, запропонована адреса: село П’яткине
Охтирського  району  Сумської  області,   вул.  Охтирська,  40/1,  виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  об’єкту  нерухомого  майна  -  фермі,  яка
знаходиться  в  с.  П’яткине Охтирського району Сумської  області,-  42725,
Сумська область, Охтирський район, село П’яткине, вулиця Охтирська, 40/1.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 № 59

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
житловому будинку, як окремому                                                                        
домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8а(кадастровий                                                                    
номер 5920385400:02:001:5005)
         
      Керуючись  пунктом 10  статті  30,  статтею 40  Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57  «Про  затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
на території Чупахівської селищної ради», враховуючи висновок ТОВ «Бюро
технічної  інвентаризації  та  експертиз»  від  15.09.2020,  розглянувши  заяву
громадянина  Сержука  Віктора  Володимировича  про  присвоєння  поштової
адреси житловому будинку в с. Лантратівка по вул. Таврічанська, буд. 8 а,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  житловому  будинку,  як  окремому
домоволодінню,  що  знаходиться  на  земельній  ділянці  за  кадастровим
номером  5920385400:02:001:5005  -  42732,Сумська  область,  Охтирський
район, село Лантратівка, вулиця Тавричанська, 8-а.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 60

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
житловому будинку, як окремому                                                                        
домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8в (кадастровий                                                                   
номер 5920385400:02:001:5005)
         
      Керуючись  пунктом 10  статті  30,  статтею 40  Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57  «Про  затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
на території Чупахівської селищної ради», враховуючи висновок ТОВ «Бюро
технічної  інвентаризації  та  експертиз»  від  15.09.2020,  розглянувши  заяву
громадянина Думчикова Євгенія Олександровича про присвоєння поштової
адреси житловому будинку в с. Лантратівка по вул. Таврічанська, буд. 8 в,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  житловому  будинку,  як  окремому
домоволодінню,  що  знаходиться  на  земельній  ділянці  за  кадастровим
номером  5920385400:02:001:5005  -  42732,Сумська  область,  Охтирський
район, село Лантратівка, вулиця Тавричанська, 8-в.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 61

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка
Про присвоєння поштової адреси
житловому будинку, як окремому                                                                        
домоволодінню, в с. Лантратівка по
вул. Таврічанська , 8б (кадастровий                                                                   
номер 5920385400:02:001:5005)
         
      Керуючись  пунктом 10  статті  30,  статтею 40  Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішенням  виконавчого  комітету
Чупахівської  селищної  ради  від  30.09.2020  №  57  «Про  затвердження
Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
на території Чупахівської селищної ради», враховуючи висновок ТОВ «Бюро
технічної  інвентаризації  та  експертиз»  від  15.09.2020,  розглянувши  заяву
громадянки Думчикової Альони Валеріївни про присвоєння поштової адреси
житловому  будинку  в  с.  Лантратівка  по  вул.  Таврічанська,  буд.  8  б,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради   ВИРІШИВ:

1.Присвоїти  поштову  адресу  житловому  будинку,  як  окремому
домоволодінню,  що  знаходиться  на  земельній  ділянці  за  кадастровим
номером  5920385400:02:001:5005  -  42732,Сумська  область,  Охтирський
район, село Лантратівка, вулиця Тавричанська, 8-б.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
 № 62

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка
Про стан підготовки закладів 
соціально – культурної сфери
та комунальних підприємств 
Чупахівської селищної ради 
до роботи в осінньо – зимовий 
період 2020 – 2021 років
                     
          Відповідно до частини «а» пункту 1 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію
начальника  відділу  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою
Чупахівської селищної ради Світлани Хижняк про стан підготовки закладів
соціально  –  культурної  сфери  та  комунальних  підприємств  Чупахівської
селищної  ради до роботи в  осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років ,
виконавчий комітет  селищної ради ВИРІШИВ:
          1.Прийняти  до  відома  інформацію  начальника  відділу  житлово-
комунального  господарства  та  благоустрою  Чупахівської  селищної  ради
Світлани Хижняк про стан підготовки закладів соціально – культурної сфери
та  комунальних  підприємств  Чупахівської  селищної  ради  до  роботи  в
осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років.
          2.  Затвердити  план  заходів    щодо  підготовки  закладів  соціально  –
культурної сфери та комунальних підприємств Чупахівської селищної ради 
до роботи в осінньо – зимовий період 2020 – 2021 років.
         3.Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою.
 
Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК            
           



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 63

 30.09.2020                                                        смт Чупахівка   
Про встановлення норм 
витрати  палива
газонокосаркою бензиновою -
«Кедр – 5500» 

 
Керуючись  підпунктом  «б»  п.  2  ч.1  статті  38  Закону  України  «Про

місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію  начальника
відділу  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою  Світлани
Хижняк  про встановлення норм витрати палива газонокосаркою бензиновою
«Кедр– 5500», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:
                                               
 1.Взяти до відома інформацію начальника відділу житлово-комунального 
господарства та благоустрою Світлани Хижняк.
2.Затвердити норму витрати палива на одну годину  роботи в кількості - 1,0 л 
бензину А-92 та 0,025 л  масла мастильного.
3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 64

30.09.2020                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у жовтні 2020 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 жовтні 2020
року  на  території  Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у жовтні
2020 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 жовтні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради

№
п/п

Назва заходу Місяць,
дата

проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Комплекс заходів до 
Міжнародного Дня  
літніх людей
• Вогник для людей 
похилого віку 
«Шануймо старість»

•Бесіда до Дня людей 
похилого віку «Родина 
єднає коріння святі»
• Вечір відпочинку до 
Дня людей похилого 
віку«Не летіть літа так 
дуже швидко»                  
•Вечір-вшанування 
«Мудрі і багаті літами»
• Поетично-пісенні 
посиденьки «Летять 
літа, як журавлі»

• Урок моралі«Бережіть 
літніх людей»

жовтень
01.10

Лантратівський 
БК
Лантратівська 
бібліотека-філія

Оленинський СК

Грінченківський 
СК
Новопостроєнсь-    
кий СК 

КЗ «Публічна 
бібліотека 
Чупахівської се-
лищної ради
Чупахівський БК
Грінченківська 
бібліотека-філія

Іванова О.І.
Пасльон Т.М.

Кузьменко А.Г.

Манчук В.О.  
 

Пасльон Т.М.                                                   
Горобець І.В.

Юзефів Т.Д
 

Хрякова М.М.

 
7.

                                         
Участь колективів, 
окремих виконавців у 
заходах, присвячених 
Дню пра-цівників 
освіти «Хай красною 
буде вчительська доля»

жовтень
02.10                              

Чупахівський БК

 
Калач В.М.

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

8.

9.

10.

11.

Комплекс заходів до Дня
українського козацтва:    
• Гра-вікторина «Ми 
козацького роду 
нащадки»                    
• Розважально-ігрова 
програма «Справжні 
козаки»
• Година історії до Дня 
українського козацтва 
«За Україну! За честь! За
славу! За народ!»

жовтень 
14.10

Оленинський СК
Грінченківський 
СК 

Новопостроєнськи
й СК

КЗ «Публічна 

Кузьменко А.Г.
Манчук В.О.

                      Пас
льон Т.М. 

Горобець І.В.

Пасльон Т.М.
                              

Хрякова М.М.



12.

13.

•Історико-літературна 
виставка «Козацька доба
– велична сторінка 
історії»
• Козацькі розваги «Не 
хвались, ідучи в бій, а 
хвались ідучи з бою»

• Вікторина «Де козак, 
там і слава»

бібліоте-ка 
Чупахівської се-
лищної ради

Лантратівська 
бібліотека-філія

Грінченківська 
бібліотека-філія

14.

15.

16.

17.

Комплекс заходів до Дня
захисника України:         
• Вечір відпочинку «На 
службі українського 
народу»
• Година слави  «Сини 
україн-ської землі»
• Патріотична година 
«За землю, за волю, за 
українську долю»
• Заочна подорож«На 
службі Українського 
народу»

жовтень
14.10

Лантратівський 
БК

Оленинський СК
                               
КЗ «Публічна 
бібліотека 
Чупахівської 
сели-щної ради

Чупахівський БК

Іванова О.І.
Кузьменко А.Г.

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

18.

19.

20.

21.

22.

Комплекс заходів до 
75-ї річниці Дня 
вигнання нацистів з 
України:                    
•Урочисте покладання 
квітів                       
«Життям своїм 
відстояли країну»          
• Історична година 
«Вічно жива пам`ять» 
• Година пам’яті  
«Вони помирали, щоб 
жила Україна»
 • Година  пам’яті «У 
пам’яті навіки 
збережемо»
• Караван книг «За цвіт 
життя завдячує народ 
полеглим солдатам за 
Україну»                      

жовтень
28.10

Чупахівський БК

КЗ «Публічна 
бібліоте-ка 
Чупахівської се-
лищної ради
                        
Лантратівський 
БК

Оленинський СК

Новопостроєн- 
ський СК

Калач В.М.
Колєснік В.С.
Горобець І.В.

 
Іванова О.І.

                           
Кузьменко А.Г.

 
Пасльон Т.М. 

Начальник відділу культури                                                                                   
та туризму:                                                                           Віра КАЛАЧ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 
№ 65

30.09.2020                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження Розпорядження голови селищної ради    № 62-ОД від 
29.09.2020 «Про початок та проходження опалювального сезону                 
2020 – 2021 років в Чупахівській ОТГ»

              Керуючись статтями  30 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, відповідно до вимог пункту 5 Правил надання послуг з централізованого
опалення,  постачання  холодної  та  гарячої  води  із  водовідведення,  затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від  21 липня 2005 року № 630 ( зі змінами),
пункту  4  розділу  X  Правил  підготовки  теплових  господарств  до  опалювального
періоду,  затверджених  наказом  Міністерства  палива  та  енергетики  України  і
Міністерства з питань житлово- комунального господарства України від 10 грудня
2008 року № 620/378, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 грудня
2008 року за № 1310/16001, пункту 7.9.4. Правил технічної експлуатації теплових
установок  і  мереж,  затверджених  наказом  міністерства  палива  та  енергетики
України  від  14  лютого  2007  року  №  71  (  зі  змінами),  який  зареєстровано  в
Міністерстві  юстиції України 05 березня 2007 року за №» 197/13464, пункту 907
ДБН  В.2.5.-39:39:2008  «Теплові  мережі»,  заслухавши  інформацію  секретаря
селищної  ради  Миколи  Маслюка   Про  затвердження  Розпорядження  голови
селищної  ради     №  62-ОД  від  29.09.2020  «Про  початок  та  проходження
опалювального сезону 2020 – 2021 років в Чупахівській ОТГ»,з метою забезпечення
належного проведення опалювального сезону 2019-2020 року в населених пунктах
Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:                                                                                    
 1.Затвердити Розпорядження голови селищної ради    № 62-ОД від 29.09.2020 «Про
початок та проходження опалювального сезону  2020 – 2021 років в Чупахівській
ОТГ».                                                                                                                        
2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК             


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

