
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л №06

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

   

                                                        від  19.06.2020

                                рішення з № 34 по № 40



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  19.06.2020 року.

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про  звіт  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Чупахівської селищної ради про роботу центру дитячої та
юнацької  творчості  Чупахівської  селищної  ради  за  2018-
2020 роки

34

2 Про організацію  обліку дітей дошкільного, шкільного віку
та  учнів на території Чупахівської селищної ради

35

3 Про  проведення  загально  селищного  заходу  «  День
Чупахівського Карася» у 2020 році

36

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

37

5 Про  звернення  до  голови  Верховної  Ради  України  щодо
«Проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів  України  щодо  стягнення  аліментів  на  утримання
дитини» № 3339 від 14.04.2020

38

6 Про звернення до Міністерства інфраструктури України та 
Міністерства розвитку громад та територій України

39

7 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 
третій квартал 2020 року

40

 

                               



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 06                                                                                                   від 19.06.2020

Селищний голова                            Олександр КУЖЕЛЬ
Секретар селищної ради                 Микола МАСЛЮК

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

1.  Биковець Ольга Миколаївна                   виконавчий  директор ПСП АФ
                                                                       « Піонер»
2. Воробйова Людмила Вікторівна            заступник селищного голови з 
питань 
                                                                       діяльності виконавчих органів  
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. Щербак Олена Олександрівна                приватний підприємець

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :
 
1/34. С Л У Х А Л И: Про звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту
Чупахівської селищної ради про роботу центру дитячої та юнацької творчості
Чупахівської селищної ради за 2018-2020 роки 
ДОПОВІДАЄ: Полуйко В.В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 34 приймається. 

2/35. С Л У Х А Л И: Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного
віку та  учнів на території Чупахівської селищної ради 
ДОПОВІДАЄ: Полуйко В.В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 35 приймається. 



3/36. С Л У Х А Л И: Про  проведення загально селищного заходу « День
чупахівського карася» у 2020 році 
ДОПОВІДАЄ: Калач В.М.- начальник відділу культури та туризму
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 36 приймається.

4/37.  С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  затвердження  плану  проведення  культурно-
масових заходів у липні 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 № 37 приймається.

5/38. С Л У Х А Л И: Про звернення до голови Верховної Ради України щодо
«Проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо стягнення аліментів на утримання дитини» № 3339 від 14.04.2020
ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М.- секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 38 приймається.

6/39. С Л У Х А Л И: Про звернення до Міністерства інфраструктури України
та Міністерства розвитку громад та територій України
ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М.- секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 39 приймається.

7/40. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 
Чупахівської селищної ради на третій квартал 2020 року
ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М.- секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 40 приймається.

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                       

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 34

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про  звіт  начальника  відділу  освіти, молоді  та  спорту  Чупахівської
селищної  ради  про  роботу  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чупахівської селищної ради за 2018-2020 роки
 

 Керуючись статтями 32,  пунктом 2 частини другої статті  52 Закону
України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши,  звіт
начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Чупахівської  селищної  ради
Валентини  Полуйко  про  роботу  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чупахівської селищної ради за 2018-2020 роки  виконавчий комітет селищної
ради   В И Р І Ш И В :

1. Звіт  начальника відділу освіти,молоді  та спорту Чупахівської  селищної
ради  про  роботу  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Чупахівської
селищної ради за 2018-2020 роки взяти до відома. ( Додається)

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 35

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про організацію обліку дітей 
дошкільного,  шкільного віку
та учнів на території  Чупахівської
селищної ради

        Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті  32 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  Постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  13.09.2017  №  684  (зі  змінами,  внесеними  згідно  з
Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806 «Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684»), з метою
забезпечення  організації  обліку  дітей  дошкільного,  шкільного  віку  та  учнів,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради  ВИРІШИВ:
    1. Визначити  відділ освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
відповідальним за ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та  учнів
на території Чупахівської селищної ради  за створення та постійне оновлення
реєстру даних про дітей шкільного віку.

   2.  Закріпити  території  обслуговування  за  закладами  освіти  Чупахівської
селищної ради  згідно з додатком.

   3. Керівникам закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої
освіти:

          1) Надавати до відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради дані всіх учнів, які зараховані до закладу освіти, та інформацію про рух
учнів 

                                                                                             Термін виконання:
                                                                                             Щороку до 15 вересня
                                                                                             Щомісячно до 15 числа

         2) Надавати в разі зарахування учнів, які здобували загальну середню
освіту в закладах освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, їхні
дані  до структурних підрозділів  адміністративно-територіальних одиниць,  на



території  яких  розташовані   заклади  освіти,  в  яких  учні  здобували  загальну
середню освіту.

                                                                                            Термін виконання:
                                                                             Не пізніше 15 числа  наступного
                                                                             місяця з дня зарахування учнів

         3)  Невідкладно  надавати  відповідному  територіальному  органу
Національної поліції  та службі у справах дітей  дані про учнів, які не досягли
повноліття, у разі їх відсутності  на навчальних заняттях протягом 10 робочих
днів підряд з невідомих або без поважних причин для провадження діяльності,
пов’язаної із захистом їх прав  на здобуття загальної середньої освіти.
                                                                                                     Термін виконання:
                                                                                                      Постійно

         4.  Рішення  виконавчого  комітету  Чупахівської  селищної  ради  від
31.07.2019 №43 «Про організацію обліку дітей дошкільного та шкільного віку»
визнати таким, що втратило чинність.

          5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  Людмилу
Воробйову.

 

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток
до рішення виконавчого

комітету № 35 від 19.06.2020

Територія обслуговування закладів освіти Чупахівської селищної ради

№
п/
п

Назва закладу освіти Населені пункти

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

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

2 КЗ Чупахівський заклад 
дошкільної освіти (ясла-садок) 
«Сонечко-1» Чупахівської 
селищної ради Охтирського 
району Сумської області

Смт Чупахівка, с. Оленинське,             
с. Довжик

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 36

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про проведення загально селищного 
заходу « День Чупахівського Карася»
 у 2020 році
                                                                 
      Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Полуйко
Валентину Володимирівну про проведення на території селищної ради загально
селищного  заходу  «  День  Чупахівського  Карася»  у  2020  році,  виконком
селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Для проведення  загально  селищного заходу  «День Чупахівського Карася»
утворити організаційний комітет в складі:
     Голова організаційного комітету: Воробйова Л.В. – заступник селищного
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.
    Секретар організаційного комітету:  Чуб П.А.  – начальник організаційно-
кадрової,  загальної  роботи,  документообігу,  зв’язків  з  громадськістю  та
юридичного забезпечення.
   Члени організаційного комітету:
    1) Полуйко В.В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 
    2) Калач В.М. – начальник відділу культури та туризму;
    3) Залавський К.М. – в.о.старости Лантратівського старостату;
    4) Биковець О.М. – виконавчий директор ПСП АФ «Піонер»;
    5) Сугак Д.М. – приватний підприємець;
    6) Маслюк М.М. – секретар селищної ради;
    7) Хрякова М.М. – підбирач інформаційного та довідкового матеріалу.
Перше засідання організаційного комітету провести до 23.06.2020 року.
    2. Затвердити План заходів проведення загально селищного заходу «День
Чупахівського Карася» ( Додається)
    3.  Провести  04  липня  2020  року  на  території  селищної  ради  загально
селищний захід «День Чупахівського Карася».
     4.  Відповідальний  за  проведення  загально  селищного  заходу  «День
Чупахівського Карася» Воробйова Л.В. – заступник селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради.



                                                                  
      5.  Відповідальним  за  дотримання  правил  техніки  безпеки  під  час
проведення  загально  селищного  заходу   призначити  директора  селищного
Будинку культури Колєснік В.С.
     6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 37

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

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

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

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ПЛАН
проведення культурно-масових заходів

у липні 2020 року на території
Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Театралізоване  свято  Івана
Купала  - обрядові дійства в
громаді
«Свято  Чупахівського
карася»                     

Театралізоване свято Івана 
Купала  «Сьогодні Купала, 
а завтра Івана»            
Конкурс купальського вінка
«Купальське диво»

Театралізоване свято Івана 
Купала «Сьогодні Купала-   
срібна  роса упала»

Свято Івана-Купала «На 
Купала нічка мала»

Виставка «Подорож в 
країну квітів»

Фотовиставка «Перлини 
Чупахівського краю»

Голосні читання 
«Літературні лавочки під 
відкритим небом»

Конкурс малюнків «Мій 
рідний край – моя земля»

липень    
04.07 –
субота

Чупахівський БК 

Лантратівський БК

Оленинський СК        

Грінченківський СК

Новопостроєнський 
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.

Манчук В.О.

Пасльон Т.М

Горобець І.В.

Пасльон Т.М

Хрякова М.М.

11.
«День села П ́яткине»         
• «Село моє у мене ти 
єдине»                                     

липень
12.07 – 
неділя

                     
Грінченківський СК Манчук В.О.



12.
День села Духовниче
• «Горнусь до тебе 
Духовниче»

липень
25.07 -

вівторок

Лантратівський БК Іванова О.І.                                                                                                                                                             

Начальник відділу культури                                                                                                            
 та туризму:                                                                                                           Віра КАЛАЧ        

                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 38

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про  звернення до голови Верховної Ради України щодо «Проекту закону
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення
аліментів на утримання дитини» № 3339 від 14.04.2020

       Керуючись  статтею 13  Конституції  України,  статтями 26, 52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», з  метою захисту інтересів
територіальних громад у частині фінансування з місцевих бюджетів суспільно
корисних робіт засудженими, які не сплачують аліменти, виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1. Прийняти до відома  текст звернення до Голови Верховної Ради України
Дмитра Розумкова,  щодо підтримки « Проекту закону про внесення змін до
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  стягнення  аліментів  на  утримання
дитини» № 3339 від 14.04.2020 року.
       2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку  надіслати  звернення до
Голови Верховної Ради України Дмитра Розумкова. 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Воздвиженська, 53, смт  Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722

тел./факс (05446) 90-2-87          E-mail: chupah  _  sr  @  ukr  .  net                            Код ЄДПРОУ 04390202

                                                                                Голові Верховної Ради України
                                                            Дмитру РОЗУМКОВУ

Шановний Дмитро Олександрович!

      Чупахівська селищна рада Охтирського району  Сумської області підтримує
«Проект  закону  України  про  внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів
України щодо стягнення аліментів на утримання дитини» №3339 від 14.04.2020
року та просить Вас прийняти його.
      Справа утому, що тягар організації виконання суспільно корисних робіт
покладається  на  органи  місцевого  самоврядування,  що  їм  абсолютно  не
властиво.
       Це не лише відбирає робочі місця у населення, а й примушує місцеві
органи влади створювати  зайві  та  не  потрібні  робочі  місця  на  комунальних
підприємствах, оскільки їх чисельність створена не потребами підприємства, а
лише числом осіб,  яким призначено це стягнення. В бюджеті селищної ради
кошти на оплату праці працівників цієї  категорії  взагалі  відсутні  та відсутні
вакансії, які можна було б запропонувати.
      Чупахівське селищне комунальне підприємство, не має змоги утримувати
таку кількість працівників.
       Рішення суду про накладення стягнення у вигляді суспільно корисних робіт
фактично не можуть виконуватись.
        Крім того, суми, які потенційно може заробити порушник, є незначними і
не покривають всієї заборгованості, або хоча б її значної частини.
        Через  епідемію  короно  вірусу  і  оголошений  загальнонаціональний
карантин,  наповнення  селищного  бюджету  2020  значно  зменшилося.  Діють
податкові «канікули».
         Просимо врахувати  думку громади Чупахівської  селищної  ради  та
підтримати  прийняття  «  Проекту  Закону  про  внесення  змін  до  деяких

mailto:chupah_sr@ukr.net


законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання дитини»
№3339 від 14.04.2020 року

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 39

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про звернення до Міністерства 
інфраструктури України та 
Міністерства розвитку громад 
та територій України

Керуючись  статтею 13  Конституції  України,  статтями 26, 52 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», з  метою  захисту  інтересів
територіальних громад у частині фінансування з місцевих бюджетів суспільно
корисних робіт засудженими, які не сплачують аліменти, виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1. Прийняти до відома  тексти звернень до Міністерства інфраструктури
України  та  Міністерства  розвитку  громад  та  територій України,   щодо
підтримки « Проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо стягнення аліментів на утримання дитини» № 3339 від 14.04.2020
року.
       2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку  надіслати  звернення до
Міністерства  інфраструктури  України  та  Міністерства  розвитку  громад  та
територій України

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 40

19.06.2020                                                                            смт Чупахівка

Про  затвердження плану роботи 
виконавчого комітету селищної ради 
на третій квартал 2020 року
 

     Керуючись   Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши  інформацію  секретаря  селищної  ради  Миколи  Маслюка  про
затвердження плану роботи виконкому на третій  квартал 2020 року, виконком
селищної ради ВИРІШИВ:

     1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на третій
квартал 2020 року (додається).

    2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

 



 

 

Додаток                                                  
до рішення виконкому 

                                                                                                                      № 40 від 19.06.2020

План роботи виконкому селищної ради на
третій квартал 2020 року

ЛИПЕНЬ
     1.  Про розгляд  звіту  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
     2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чупахівській селищній
раді за І півріччя 2020 року
     3.  Про  виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  за  І
півріччя 2020 року
     4. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів у серпні
2020 року на території Чупахівської селищної ради

СЕРПЕНЬ
1. Про  підготовку  закладів  освіти  до  нового  навчального  року  та

опалювального сезону 2020-2021 роки
2. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів у вересні

2020 року на території Чупахівської селищної ради

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про затвердження плану роботи виконкому на IV квартал 2020 року.
2. Про стан підготовки закладів соціально-культурної сфери та комунальних

підприємств  селищної  ради  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2020-2021
років

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

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК
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