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                  від  23.04.2020
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ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ
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питань винесених на розгляд засідання виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради від  23.04.2020 року.

 

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про  затвердження  звіту   про  виконання  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади за
перший квартал 2020 року

25

2 Про хід виконання Плану заходів щодо проведення щорічної
весняної  акції  «За  чисте  довкілля» та  Дня благоустрою на
території населених пунктів Чупахівської селищної ради

26

3 Про  підсумки роботи зі зверненнями громадян у виконкомі
селищної ради  за перший квартал 2020 року

27

4 Про  затвердження  плану заходів  до  дня  пам’яті  та
примирення  та  з  нагоди  відзначення  75-ї  річниці
Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні на території
Чупахівської селищної ради

28

5 Про  затвердження  плану  проведення  культурно-масових
заходів  у  травні  2020  року  на  території  Чупахівської
селищної ради

29



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 04                                                                                                   від 23.04.2020

Селищний голова                            О.В.Кужель
Секретар селищної ради                 М.М. Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

1. Білковський Борис Миколайович          керівник ПП «Відродження»
2. Биковець Ольга Миколаївна                   виконавчий  директор ПСП АФ
                                                                       « Піонер»  
3. Залавський Костянтин Миколайович    в.о. старости Лантратівського   
                                                                       старостату
4. Макарова Світлана Миколаївна             директор Чупахівської ЗОШ І-ІІ  
                                                                       ступенів
5. Манчук Андрій Миколайович                бригадир ПСП АФ « Десна»
6. Маслюк Микола  Миколайович             секретар селищної ради              
7. Щербак Олена Олександрівна                приватний підприємець
                 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/25.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  звіту   про  виконання  бюджету
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади за перший квартал
2020 року
ДОПОВІДАЄ: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 25 приймається.
 
2/26.  С  Л У Х А Л И:  Про хід  виконання  Плану заходів  щодо  проведення
щорічної весняної акції «За чисте довкілля» та Дня благоустрою на      території
населених пунктів Чупахівської селищної ради       
ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М.- секретар селищної ради



В И Р І Ш И Л И: Рішення № 26 приймається.

3/27.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями  громадян  у
виконкомі селищної ради  за перший квартал 2020 року
ДОПОВІДАЄ: Чуб П.А.- начальник організаційно-кадрової, загальної   роботи,
документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 27 приймається.

4/28.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  плану заходів  до  дня  пам’яті  та
примирення  та  з  нагоди  відзначення  75-ї  річниці  Перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 28 приймається.

5/29. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану проведення культурно-масових
заходів у травні 2020 року на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 29 приймається.

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 25

23.04.2020                                                                            смт Чупахівка

Про внесення на розгляд сесії
Чупахівської селищної ради звіту про 
виконання бюджету Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади за 1 квартал 2020 року

Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, частиною 1 статті 61
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом
України,  заслухавши  звіт  виконуючої  обов’язків  начальника  фінансового
відділу  Любові  Діброви  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за 1 квартал 2020 року, виконавчий комітет
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію фінансового відділу про виконання бюджету Чупахівської
селищної  об’єднаної  територіальної  громади за 1 квартал 2020 року
прийняти до відома. (додаток 1, 2).

2.  Внести на розгляд та рекомендувати сесії Чупахівської селищної ради
затвердити  звіт  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за 1 квартал 2020 року

 3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1
      

Доходи бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади
за І квартал 2020 року

Код
бюджетної

класифікації
Найменування платежу

Заплановано
на І кв. 2020

року

Надійшло
за І кв. 2020

року
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 2 121 950 1 954 729,45

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості

1 205 550 1 075 861,6

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 202 550 1 075 861,6

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

685 550 654 770,01

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

514 000 409 735,45

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

3 000 11 356,14

13000000
Рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів

8 000 11 399,0

13010000
Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів

8 000 11 399

13010100

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування

6 000 0,0

13010200

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

2 000 11 274

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,0 125

13030100

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування  

0,0 125

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 15 000 14 594

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

15 000 14 594

18000000 Місцеві податки 896 400 852 874,85
18010000 Податок на майно 187 800 159 519,46

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової 

1 800 0,0



нерухомості 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

4 000 247,96

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

4 000 1 881,07

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 6 000 33 022,61
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 150 000 112 684,31
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 9 000 1 097,13
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 13 000 10 586,38
18050000 Єдиний податок 708 600 693 355,39
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 6 000 7 530,61
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 130 600 183 034,30

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків

572 000 502 790,48

20000000 Неподаткові надходження 3 000 13 274,9

21000000
 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності   

300 0

21080000 Інші  надходження 300 0
21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 300 0

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи 
від некомерційної господарської діяльності

2 700 1 500,78

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1 000 226,82

22012500
Плата за надання інших адміністративних 
послуг

800 226,82

22012600
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень

200 0

22090000 Державне мито 1 700 1 273,96

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 
розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину 
і дарування

1 700 1 273,96

24000000 Інші неподаткові надходження 0 11 774,12
24060300 Інші надходження 0 11 774,12
40000000 Офіційні трансферти 3 172 008 3 178 308
41000000 Від органів державного управління 3172 008 3 178 308

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

      914 400 914 400

41020100 Базова дотація 914 400 914 400

41030000
Субвенції  з державного бюджету місцевим 
бюджетам

1 876 100 1 882 400

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 157 400 1 163 700

41034200 Медична субвенція з державного бюджету 718 700 718 700



місцевим бюджетам

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

336 300 336 300

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони 
здоров`я за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

336 300 336 300

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

45 208 45 208

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

66 064 66 064

41051500

 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров»я за рахунок коштів медичної
субвенції

13 340 13 340

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 20 000 20 000
Всього без урахування трансфертів 2 124 950 1 968 004,35

Всього 5 296 958 5 146 312,35

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК

Додаток 2



Видатки бюджету Чупахівської селищної об’єднаної територіальної
громади

за І квартал 2020 року

Код
Назва видатків за функціональною

структурою

Затверджен
о видатків

(з
урахування

м змін)на
2020 рік

Затверд-
жено

видатків
на І кв.

2020 року

Касові
видатки за

І кв.
2020року

Загальний фонд
01 Чупахівська селищна рада 8 923 290 2 095 390 1 811 042,0

0150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

3 000 000 750 000 736 282,0

2111
Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1 420 000 311 300 264 688

2144
Централізовані заходи з лікування хворих 
на цукровий та нецукровий діабет

88 260 28 260 2 099,14

3241
Забезпечення діяльності інших  закладів у 
сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення

1 720 000 452 000 402 498

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

144 159 19 504 5 000

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 200 000 88 000 49 763

4060
Забезпечення  діяльності  палаців i будинків
культури, клубів, центрів  дозвілля та iнших
клубних  закладів

580 000 200 000 193 064

5061

Забезпечення  діяльності місцевих центрів 
фізичного  здоров’я населення  «Спорт для 
всіх» та проведення фізкультурно-масових 
заходів серед населення регіону

20 000
0

0

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного  господарства

15 000 6 000 1 522

6014
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

50 000 0 0

6030 Організація благоустрою населених пунктів 602 430 163 230 156 127
7130 Здійснення  заходів  із землеустрою 160 000 0,0 0,0

7461
Утримання та розвиток автомобільних доріг
та дорожньої  інфраструктури за рахунок 
коштів  місцевого бюджету

600 000 66 500 0,0

7610
Сприяння розвитку малого та середнього 
підприємництва

12 000 0,0 0,0

8330
Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних   ресурсів

285 600 100 0,0

06
Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської  селищної   ради

11 267 541 2 790 045 2 415 384

0160 Керівництво і управління у відповідній 350 000 87 000 44 736



сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах

1010 Надання  дошкільної освіти 2 026 534 468 900 403 796

1020

Надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми  навчальними закладами
 ( в т. ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), спеціалізованими 
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

8 059 307 2 074 345 1 831 683

1090
Надання позашкільної освіти 
позашкільними закладами освіти, заходи  із 
позашкільної роботи з дітьми

194 000 54 900 38 543

1150
Методичне  забезпечення  діяльності 
навчальних  закладів

365 800 51 800 44 886

1161
Забезпечення  діяльності інших закладів у 
сфері освіти

214 900 53 100 51 740

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення  громадян, які  постраждали 
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи)

57 000 0,0 0,0

37
 Фінансовий відділ 
Чупахівської  селищної   ради

1 304 117 879 667 863 199

0160
Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 
об`єднаних територіальних громадах

510 000 105 550 93 082,0

9410

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров`я за рахунок коштів 
медичної субвенції

719 037 719 037 719 037

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 75 080 55 080 51 080

Усього 
21 494 946,0 5 765 102 5 098 625

Секретар селищної ради                                                      Микола МАСЛЮК

 

                                                                                 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 26

23.04.2020                                                                            смт Чупахівка

Про хід виконання плану заходів 
щодо проведення щорічної весняної 
акції «За чисте довкілля» та Дня 
благоустрою на території населених 
пунктів Чупахівської селищної ради
                                                                 

       Керуючись статтею 33 пунктом б 1 Закону України « Про місцеве
самоврядування  в  Україні  »,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу
житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани Хижняк про хід
виконання Плану заходів, щодо проведення щорічної весняної акції «За чисте
довкілля» та  Дня благоустрою на території  населених пунктів   Чупахівської
селищної ради, виконком селищної ради ВИРІШИВ:
1. Інформацію   про  хід  виконання  Плану  заходів  проведення  щорічної

весняної  акції  «За  чисте   довкілля»  та  Дня  благоустрою  на  території
населених пунктів  Чупахівської селищної ради прийняти до відома.
 ( додається)

2. Продовжити  роботу  по  благоустрою  населених  пунктів  та  об’єктів
інфраструктури  Чупахівської  селищної  ради  затверджених  рішенням
виконавчого  комітету  №  23  від  27.03.2020  «  Про  затвердження  Плану
заходів  проведення  щорічної  весняної  акції  «За  чисте   довкілля»  та  Дня
благоустрою на території населених пунктів  Чупахівської селищної ради».

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ

                                



ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Плану заходів проведення щорічної весняної акції «За чисте
довкілля» та Дня благоустрою на території населених пунктів  Чупахівської

селищної ради

         На території Чупахівської селищної ради проведена робота по виконанню
Плану Заходів проведення щорічної весняної акції «За чисте  довкілля» та Дня
благоустрою на території населених пунктів селищної ради а саме:
1. Проведена  робота  по  благоустрою  населених  пунктів  в  селах  П’яткине,

Грінченкове,  Лантратівка,  Духовниче  та  смт  Чупахівка.  Особлива  увага
приділяється центральним вулицям населених пунктів. 

2. Продовжується  робота  по  впорядкуванню  присадибних  ділянок  та
прилеглих територій житлових будинків в населених пунктах.

3. Продовжується робота щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивіз 
твердих побутових відходів здійснюється відповідно до графіка.

4. Розпочата робота по благоустрою цвинтарів в смт Чупахівка, селах 
Грінченкове, П’яткине, Лантратівка, Духовниче.

5. Проведений поточний ремонт по реконструкції вуличного освітлення в смт
Чупахівка та селах Грінченкове і Лантратівка.

         Начальник відділу ЖКГ
         та благоустрою                                                       Світлана Хижняк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 27
23.04.2020                                                                            смт Чупахівка                   

Про підсумки роботи із зверненнями 
громадян в Чупахівській  селищній 
раді за перший квартал 2020 року

        Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону  України  «Про  звернення  громадян»,  на  виконання  Указу
Президента  України  від  7  лютого  2008  року№109/2008  «Про  першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,
заслухавши  інформацію   начальника   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зав’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення  Чуба  Павла  Андрійовича  про  підсумки  роботи  із  зверненнями
громадян  в   Чупахівській   селищній  раді  за  перший  квартал  2020  року,
виконком селищної ради ВИРІШИВ:
         1. Інформацію начальника  відділу  організаційно – кадрової, загальної
роботи,  документообігу,  зв’язків   з  громадськістю   та   юридичного
забезпечення  Чупахівської селищної  ради  Чуб П. А. про підсумки роботи із
зверненнями громадян в Чупахівській  селищній раді за перший квартал 2020
року прийняти до відома.
         2.  Визнати роботу по розгляду звернень громадян за підсумками за
перший  квартал  2020  року,  як  таку,  що  відповідає  вимогам  чинного
законодавства –  задовільною.
         3. Працівникам відповідальним за розгляд звернень громадян:
       1) Продовжити роботу щодо забезпечення реалізації конституційних прав
громадян на звернення, виконання заходів по об’єктивному, кваліфікованому та
неупередженому розгляду   звернень громадян
            2)  Вжити заходів щодо недопущення фактів порушення термінів
розгляду  звернень  громадян,  установити  контроль  за  якістю  підготовки
відповіді у визначені законодавством терміни.
         4.  Начальнику  відділу  організаційно – кадрової,  загальної  роботи,
документообігу,  зв’язків   з  громадськістю   та  юридичного    забезпечення
Чупахівської  селищної  ради   проводити  систематичний  аналіз  щодо  стану
роботи із зверненнями громадян.

                                                                                                               Селищн
ий голова Олександр КУЖЕЛЬ



Інформація
про підсумки роботи із зверненнями громадян

в Чупахівській  селищній раді за  перший квартал 2020  року
  

Виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради  постійно  у  своїй
повсякденній   роботі  керується   вимогами Указу  Президента  України  від  7
лютого  2008  року  №109  «  Про  першочергові  заходи  щодо  забезпечення
реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на  звернення  до  органів
державної влади та органів місцевого самоврядування»  та Законом  України
«Про  звернення  громадян».

Постійно  забезпечує  створення  необхідних  умов  для  реалізації
конституційних  прав  громадян  на  письмове  звернення,  особистий  прийом,
обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами законодавчих
актів  України,  участі  за  бажанням  заявників  у  перевірці  поданих  звернень.
Особлива  увага  приділяється  вирішенню  питань,  порушених  у  зверненнях
пільгових категорій громадян.
Робота  із  зверненнями громадян до селищної   ради є  одним з  пріоритетних
напрямків роботи   селищної ради.
        Всі  звернення,  які  надійшли  до  Чупахівської  селищної  ради   у
першому кварталі 2020 року  розглядалися на особистому прийомі селищного
голови.  Загальна  кількість  зареєстрованих  звернень  за  перший  квартал  2020
року - 66. Позитивним моментом в роботі із зверненнями є майже стовідсоткове
вирішення всіх  питань.  Найбільш громадян селищної   ради хвилює питання
аграрної  політики  та  земельних  відносин  –  42  звернення,  комунальне
господарство – 13 звернень, соціального захисту - 6 звернень, та інші питання –
5 звернень.   Питання про порушення відповідальності посадових осіб, з вини
яких допущені порушення, тяганина та формальний розгляд пропозицій, заяв і
скарг громадян, не порушувались так як скарг від громадян не поступало.        

Начальник   відділу  організаційно – кадрової, 
загальної роботи, документообігу,
зв’язків  з громадськістю 
 та  юридичного  забезпечення             Павло ЧУБ 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 28

23.04.2020                                                                            смт Чупахівка   

Про проведення заходів до дня пам’яті 
та примирення та з нагоди відзначення 
75-ї річниці Перемоги  над нацизмом                                                                      
у Другій світовій війні 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 проведення
заходів  до  дня  пам’яті  та  примирення   та  з нагоди  відзначення  75-ї
річниці  Перемоги   над  нацизмом  у  Другій  світовій  війні  на  території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської  селищної ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити План проведення заходів до дня пам’яті та примирення  
та з нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги  над нацизмом у Другій 
світовій війні на території  Чупахівської селищної ради ( додаток 1).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1
План проведення заходів

до дня пам’яті та примирення та з нагоди відзначення 75-ї річниці
Перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні

на території Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

    Комплекс заходів до дня   

пам’яті та примирення          
• Історичний екскурс 
«Пам’ять серця, пам’ять 
сивини, пам’ять тих, хто не 
прийшов з війни!»                 
• Святковий вогник «Пісні 
обпалені війною»                  
• Бесіда «Перемога в серцях
поколінь»                               
• Виставка літератури «В 
книжковій пам’яті  
миттєвості  війни»                 
• Поличка-спогад «Ніщо не 
забуте – ніхто не забутий»   
• Виставка-спогад «Була 
війна, була і перемога»

травень
(08.05)

Чупахівський БК 

Лантратівський БК

Оленинський СК        

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради 

Лантратівська 
бібліотека-філія
Грінченківська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О. 
 

Іванова О.І.

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Пасльон Т.М

Хрякова М.М.

7.

8.

9.

10.

11.

    Комплекс заходів з нагоди   

відзначення 75-ї річниці 
Перемоги  над нацизмом у 
Другій світовій війні               
• Урочистості «Перемога, 
свята Перемога»                         

• Мітинг - реквієм «Перемога
в серцях поколінь»                  
• Мітинг - реквієм «Пам’ять 
у нашім серці жива»                
• Мітинг «Квітами устелимо 
їх тернистий шлях»   
• Віраж  у минуле «Пішли в 
похід, ввійшли в легенди»

травень
(09.05)

Чупахівський БК 
             

Лантратівський БК
                         
Грінченківський СК

Новопостроєнський 
СК

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О.                                                                              

Іванова О.І.

  Манчук В.О.

Пасльон Т.М

Горобець І.В.

Начальник відділу культури                                                                                       
та туризму                                                                                    Віра КАЛАЧ                 



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 29

23.04.2020                                                                            смт Чупахівка  

Про проведення культурно-масових
заходів у травні 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 Калач Віру Миколаївну про
затвердження плану проведення культурно-масових заходів  у травні 2020 року
на  території  Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у травні 
2020 року на території  Чупахівської селищної ради                              
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.                    

Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ



ПЛАН
проведення культурно-масових заходів

у травні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

    Комплекс заходів до дня   

пам’яті та примирення          
• Історичний екскурс 
«Пам’ять серця, пам’ять 
сивини, пам’ять тих, хто не 
прийшов з війни!»                 
• Святковий вогник «Пісні 
обпалені війною»                  
• Бесіда «Перемога в серцях
поколінь»                               
• Виставка літератури «В 
книжковій пам’яті  
миттєвості  війни»                 
• Поличка-спогад «Ніщо не 
забуте – ніхто не забутий»   
• Виставка-спогад «Була 
війна, була і перемога»

травень
(08.05)

Чупахівський БК 

Лантратівський БК

Оленинський СК        

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради 

Лантратівська 
бібліотека-філія
Грінченківська 
бібліотека-філія

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О. 
 

Іванова О.І.

Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

Пасльон Т.М

Хрякова М.М.

7.

8.

9.

10.

11.

    Комплекс заходів з нагоди   
відзначення 75-ї річниці 
Перемоги  над нацизмом у 
Другій світовій війні                 
• Урочистості «Перемога, 
свята Перемога»                      
• Мітинг - реквієм 
«Перемога в серцях 
поколінь»                               
• Мітинг - реквієм «Пам’ять
у нашім серці жива»             
• Мітинг «Квітами устелимо
їх тернистий шлях»   
• Віраж  у минуле «Пішли в 
похід, ввійшли в легенди»

травень
(09.05)

Чупахівський БК       
Лантратівський БК
                         
Грінченківський СК

Новопостроєнський 
СК
КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.

Тищенко К.О.                                                                              

Іванова О.І.

  Манчук В.О.

Пасльон Т.М

Горобець І.В.

12.

13.

14.

15.

Комплекс заходів до Дня 
Матері                                       
• Виставка-вітання «Мати – 
життя мого початок»  
• Тематичний захід «Мамо, 
матінка, матуся»
• Конкурс малюнків «У світі 
все починається з мами»         

травень
(10.05)

Чупахівський БК 

Лантратівський БК

Оленинський СК        

Юзефів Т.Д.
Тищенко К.О.
Іванова О.І.          

                             К
узьменко А.Г.

http://osobluvadutuna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=114:ya-vdiachnyi-bohovi-za-mamu&catid=87&Itemid=507


16.

17.

18.

19.

• Тематичний захід «Цілую 
руки матерів»
• Тематичний захід «Стежини
до храму душі материнської»
• Свято «Нехай у віках живе 
крилате, благословенне слово
–Мати!» 
• Година добра «З любов’ю 
до матусі»
• Панорама віршів «Ти всіх 
святих святіша, ненько»

Грінченківський СК

Новопостроєнський 
СК                                 
                                    
КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    
Грінченківська 
бібліотека-філія         
Лантратівська 
бібліотека-філія

Манчук В.О.

 
Пасльон Т.М

Горобець І.В.

Хрякова М.М.

Пасльон Т.М

20.

21.

Комплекс заходів до 
Міжнародного дня сім’ї          
• Родинні свята «Сім’я – 
ключ до щастя»                        
• Засідання клубу «Золотий 
вік»                                                

травень
(15.05)

Чупахівський БК 

                            

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

22.

23.

24.

25.

Комплекс заходів до Дня 
Європи                                    
• Калейдоскоп новин «Краї-
нами Європи»                        
• Тематична поличка «2020 
– рік Європи»                        

• Вікторина «Європейська»  

• Книжкова виставка 
«Україна – частина Європи»

травень
(16.05)

Чупахівський БК

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

Юзефів Т.Д.
Тищенко К.О.   

Горобець І.В.

Пасльон Т.М

Хрякова М.М.
                                                

26.

27.

28.

Комплекс заходів  до дня 
вишиванки                             
• Фото-парад вишиванок 
«Громадою йде вишиванка»

• Бесіда «Моя вишиванка – 
мій оберіг»                             
• Зустріч з творчою 
людиною «Дивосвіт 
вишивки»                               

травень
(21.05)

Чупахівський БК

Оленинський СК       

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради           

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

Кузьменко А.Г.   

Горобець І.В.
                                                                                                                                                                                                                                   

Начальник відділу культури                                                                                       
та туризму                                                                                    Віра КАЛАЧ


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

