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                                                           від  20.12.2019 

 

                                рішення з № 81 по № 85  



 

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  20.12.2019 року. 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів  у січні 2020 року на території Чупахівської селищної 

ради 

81 

2 Про внесення змін до рішення виконкому № 76 від 

25.11.1993р. «Про приватизацію землі» 

82 

3 Про роботу з правоохоронними органами та громадськими 

формуваннями 

83 

4 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на  

2020 рік 

84 

5 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 

перший квартал 2020 року 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

№ 13                                                                                                   від 20.12.2019 

Селищний голова                                        О.В. Кужель 

 

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. Маслюк Микола Миколайович              секретар селищної ради 

7. Щербак Олена Олександрівна                приватний підприємець 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

1/81. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану проведення культурно - масових 

заходів у січні 2020 року на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Калач В.М. – начальник відділу культури і туризму 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 81 приймається.  

 

2/82. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення виконкому № 76 від 

25.11.1993р. «Про приватизацію землі»  

ДОПОВІДАЄ: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, 

інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  

В И Р І Ш И Л И: Рішення №82 приймається.  

 

3/83. С Л У Х А Л И: Про роботу з правоохоронними органами та 

громадськими формуваннями  

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. –  секретар Чупахівської селищної ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 83 приймається.  



 

4/84. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

на  2020 рік 

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. –  секретар Чупахівської селищної ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 84 приймається.  

 

5/85. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету 

на перший квартал 2020 року  

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. –  секретар Чупахівської селищної ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 85 приймається.  

 

                                                                                                                            

Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 81 

 

20.12.2019                                                                                  смт Чупахівка  

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у січні 2020 року 

  

 

     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 січні 2020 року на території Чупахівської селищної ради, виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у січні 

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 січні 2020 року на території                                                                                                           

Чупахівської селищної ради 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

8. 

 

9. 

Комплекс заходів, 

присвячених новорічним та 

різдвяним святам 

• Народні гуляння на 

новорічні та різдвяні свята 

• Театралізоване дійство 

«Прийшов щедрик 

щедрувати» 

• Тематичний захід «Різдво 

Христове – свято всієї 

планети» 

 • Театралізоване свято «Не 

сам іду, коляду веду» 

• Караван колядок та 

щедрівок «Прийшли 

щедрувати до вашої хати» 

• Майстер-клас «Новорічні 

візерунки» 

• Усний журнал «Зимові 

свята України: кулінарні 

традиції» 

• Розмова-настанова «Зимові 

забави» 

• Караван колядок та 

щедрівок «Прийшли 

щедрувати до вашої хати» 

 

січень                

(01.01, 07.01, 

13.01, 14.01) 

 

 

 

Чупахівський БК  

 

Лантратівський БК 

                            

Оленинський СК         

Грінченківський СК 

 

Новопостроєнський 

СК 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

 

 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Калач В.М. 

 

Колєснік В.С.  

Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г.                                              

Манчук В.О. 

 

 

Пасльон Т.М 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

 

Хрякова М.М. 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

Комплекс заходів до Дня  

Соборності України 

Інформаційна година 

«Соборній нашій Україні – 

слава нині і повік!» 

Хвилини патріотизму 

«Україна – Соборна держава» 

Бесіда «Соборна, єдина, 

неподільна» 

Тематичний захід «День 

Соборності України» 

січень                

(22.01) 

 

 

Чупахівський БК  

 

 

 

Лантратівський БК 

                            

Оленинський СК         

Грінченківський СК 

КЗ «Публічна бібліо-

Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

 

Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г.                                              

Манчук В.О. 

 



14. 

 

15. 

 

 

16. 

Історико-літературна 

виставка  

«Соборна духом Україна» 

Інформдосьє «Київ. Срібна 

хуртовина. 22 січня. 

Об’єдналась Україна: Західна 

і Східна»  

Година патріотизму 

«Соборна  мати Україна - 

одна на всіх, як оберіг»                                                 

тека Чупахівської 

селищної ради                  

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Горобець І.В. 

 

Хрякова М.М. 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

Комплекс заходів до Дня 

пам’яті героїв Крут 

• Година історичної правди 

«Під Крутами пішли в 

безсмертя» 

• Книжкова виставка 

«Згадаймо юність, що горіла 

в Крутах» 

• Історичні хвилини «Волі 

народної дзвін» 

• Історичний навігатор «Хто 

вони насправді, герої Крут» 

січень                

(29.01) 

 

 

КЗ «Публічна 

бібліотека  

Чупахівської 

селищної ради 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

 

Хрякова М.М. 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 82 

 

20.12.2019                                                                                  смт Чупахівка  

 

Про внесення змін до рішення  

виконкому № 76 від 25.11.1993р. 

«Про приватизацію землі» 

 

 

     Керуючись статтями 52, 53 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 12 Земельного Кодексу України, розглянувши заяву 

громадянина Римаря Михайла Івановича,  (додається)  про внесення змін до 

рішення  виконкому Чупахівської селищної ради  від 25.11.1993р. № 76,  

керуючись ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. 12 Земельного Кодексу України, селищна рада ВИРІШИЛА: 

 

    1. Внести зміни до рішення  виконкому Чупахівської селищної ради  від 

25.11.1993р. № 76  «Про приватизацію землі», а саме: в додатку до рішення 

під № 197 замість слів «Римарь Михайло Іванович» вказати «Римар Михайло 

Іванович». 

   2. В іншій частині вищевказане рішення залишити без змін. 

   3. Контроль за виконання рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                     Олександр  КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 83 

 

20.12.2019                                                                            смт Чупахівка 

     
Про роботу з правоохоронними 

органами та громадськими 

формуваннями 

 

Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію Миколи Маслюка 

секретаря селищної ради про роботу з правоохоронними органами та 

громадськими формуваннями, виконком селищної ради  ВИРІШИВ: 

  

1. Інформацію про роботу з правоохоронними органами та 

громадськими формуваннями прийняти до відома (додається ). 

2. Рекомендувати керівництву ГО « Варта» активізувати роботу 

формування та взаємодію з правоохоронними органами 

 

 

 

 

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



І Н Ф О Р М А Ц І Я  

Про роботу з правоохоронними органами та громадськими 

формуваннями 

         Робота по взаємодії з правоохоронними органами в виконавчому 

комітеті селищної ради проводиться у відповідності до частин1-4 статті 38 

Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні» та Указу 

Президента України від 24.05.2013 № 307/2013 « Про заходи щодо 

забезпечення здійснення місцевими органами виконавчої влади на 

відповідній території згідно якого вони повинні налагодити тісний 

взаємозв’язок з правоохоронними органами. 

       Підсумовуючи рік, що минає можна констатувати такі факти: 

1. За 2019 рік та території селищної ради здійснено 19 кримінальних 

злочинів, особливо тяжких чи тяжких, на щастя, серед них не має. Але 

особливу тривогу визиває факт зростання злочинів 4 проти 2 в порівнянні з 

2018 роком, пов’язаних зі збутом наркотиків, що говорить про зростання 

наркотичної залежності ( зрозуміло серед молоді). Також викликає тривогу 

факт великої кількості крадіжок особистого майна громади. 

2. За минулий рік на нашій території зареєстровано 57 адміністративних 

правопорушень – це сімейний дебош, самогоноваріння з метою збуту, 

сусідські сутички і т.д. 

3. Селищний голова постійно робить наголос щодо налагодження тісної 

співпраці з правоохоронцями Охтирського відділу поліції для захисту 

громадян від злочинних посягань, а також криміналізації спільноти громади 

та нейтралізації негативних тенденцій. Виконавчим комітетом постійно 

проводилась робота по профілактиці та недопущення повторення 

правопорушень з раніше засудженими громадянами, разом з дільничним 

офіцером поліції Луценком О.А. здійснювалися заходи по налагодженню 

відносин з неблагополучними сім’ями, особами схильними до вживання 

наркотиків та алкогольних напоїв. 

 В цілому взаємодія з Охтирським відділом поліції на сьогоднішній день 

носить нормальний дієвий характер. 

  На протязі 2019 року виконавчий комітет працював зі Службою Безпеки 

України щодо забезпечення державної безпеки. 

  Від Охтирського міжрайонного відділу з питань пробації тобто, органу, 

який контролює стан відбування покарань, виконання засудженими 

громадянами громадських робіт на протязі року надійшло 47 запитів, які 

опрацьовані та надана відповідна інформація. 

 Від Охтирського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 

протягом року надійшло 6 запитів по стягненню грошових коштів за 

рішенням судів, на які також надана інформація. 

Особлива увага  приділялась співпраці з Охтирською місцевою 

прокуратурою, від якої надійшло 33 запити щодо надання інформації, яка 



торкалася в основному законності використання земельних ділянок, 

комунального майна, використання коштів бюджету селищної ради. 

В 2019 році проводилася постійна робота по співпраці з органами 

правосуддя, юстиції, адвокатами та нотаріусами. 

На особистих прийомах громадян головою селищної ради постійно 

приділяється увага даному напрямку роботи з жителями громади. 

Протягом року проводилась робота по співпраці з громадським 

формуванням «Варта», яке створене і працює на даний час на території 

Чупахівської селищної ради. Дане формування офіційно зареєстроване, має 

свій Статут. Дякуючи допомозі ПСП АФ «Піонер» придбана відповідна 

форма і атрибутика. Але слід відмітити, що в останній час робота даного 

формування дещо затихла. Тому, виконавчому комітету разом з 

керівництвом ГО «Варта» необхідно в  найближчий час провести загальні 

збори формування, переглянути склад загону, відновити його повноцінну 

роботу, тим більше, що з боку  ПСП АФ « Піонер» робиться все необхідне 

для його продуктивної роботи: 

- ведуться роботи по обладнанню приміщення для поліцейської станції, 

виділяються необхідні кошти для його функціонування. 

   Необхідно також активізувати роботу адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті, матеріалів для розгляду на її засіданнях, на жаль 

вистачає. 

     В цілому мета даної роботи: 

- забезпечення законності  і правопорядку в громаді; 

- додержання прав і свобод громадян; 

- подальша співпраця селищної ради з правоохоронними органами на 

користь жителів громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 84 

 

20.12.2019                                                                            смт Чупахівка 

Про затвердження плану 

роботи виконавчого комітету  

Чупахівської селищної ради 

на  2020 рік 

 

Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету, 

структурних підрозділів та виконавчих органів селищної ради, враховуючи 

пропозиції керівників виконавчих органів Чупахівської селищної ради, 

виконком селищної ради  ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на  2020 

рік  (додається ). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

20.12.2019 №84 

 

План 

роботи виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради на  2020 рік 
№ 

п/п 

Питання для розгляду Термін  

виконання 

Відповідальний за 

підготовку 

1 2 3 4 

 І квартал 

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній  раді 

за 2019 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

2 Про звіт уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції про 

виконання заходів щодо попередження 

вчинення корупційних діянь за 2019 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

3 Про затвердження графіку прийому 

громадян в Чупахівській селищній раді 

на 2020 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

4 Про затвердження плану заходів з 

нагоди проведення свята «Чупахівська 

масляна – 2020»  

січень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

5 Про звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік 

лютий В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

6 Про виконання селищної програми 

економічного і соціального розвитку за 

2019 рік 

лютий Заступник селищного 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Людмила Воробйова  

7 Про заходи щодо забезпечення 

безаварійного пропуску льодоходу, 

повені та дощових паводків у весняний 

період 2020 року 

лютий Начальник відділу ЖКГ 

Світлана Хижняк 

 

8 Про роботу КУ « Центр надання 

соціальних послуг  Чупахівської 

селищної ради» 

лютий Директор КУ « Центр 

надання соціальних послуг  

Чупахівської селищної 

ради» 

Оксана Саєнко 

9 Про звіт виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради по 

виконанню плану роботи виконавчого 

лютий Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    



комітету та виконанню делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у 

2019 році 

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

10 Про стан роботи по забезпеченню 

благоустрою, санітарного стану 

населених пунктів селищної ради 

березень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

11 Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на ІІ квартал 2020 

року. 

березень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

12 Про затвердження плану заходів, 

пов'язаних із 34-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

березень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

 ІІ квартал 

13 Про розгляд звіту про виконання 

бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за І 

квартал 2020 року 

квітень В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

14 Про затвердження плану заходів з 

нагоди відзначення Дня Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

квітень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

15 Про розгляд звіту про виконання 

бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за І 

квартал 2020 року 

травень Начальник відділу фінансів  

Василенко Л.О. 

 Про заходи щодо запобігання лісовим 

пожежам та забезпечення пожежної 

безпеки на території селищної ради. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

16 Про підсумки проходження 

опалювального сезону 2019-2020 років 

та підготовку закладів соціально-

культурної сфери та комунальних 

підприємств селищної ради до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

17 Про затвердження плану роботи 

виконкому на ІІІ квартал 2020 року. 

червень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

18 Про закріплення територій 

обслуговування за закладами освіти 

Чупахіаської селищної ради 

червень Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Чупахівської селищної 

ради  

Валентина Полуйко 

19 Про затвердження плану заходів по 

організації проведення свята « День 

чупахівського карася»  

червень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

 ІІІ квартал 

20 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній раді 

за І півріччя 2020 року 

липень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 



21 Про виконання Програми економічного і 

соціального розвитку за І півріччя 2020 

року 

липень Заступник селищного 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Людмила Воробйова 

22 Про розгляд звіту про виконання 

бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за І 

півріччя 2020 року 

липень В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

23 Про підготовку закладів освіти до 

нового навчального року та 

опалювального сезону 2020-2021 роки 

серпень Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Чупахівської селищної 

ради  

Валентина Полуйко 

24 Про затвердження плану роботи 

виконкому на IV квартал 2020 року. 

вересень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

25 Про стан підготовки закладів соціально-

культурної сфери та комунальних 

підприємств селищної ради до роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

вересень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

 ІV квартал 

26 Про заходи щодо недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій на 

території селищної ради під час 

несприятливих погодних умов осінньо-

зимового періоду 2020-2021 років 

жовтень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

27 Про розгляд звіту про виконання 

бюджету Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади за 9 

місяців 2020 року 

листопад В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

28 Про затвердження новорічних святкових 

заходів, які проводитимуться в селищній 

раді 

листопад Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

29 Про проект селищного бюджету на 2021 

рік 

грудень В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

30 Про програму економічного і 

соціального розвитку селищної ради на 

2021 рік 

грудень Заступник селищного 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Людмила Воробйова 

31 Про затвердження плану роботи 

виконкому на І квартал 2021 року 

грудень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

32 Про затвердження плану роботи 

виконкому на  2021 рік 

грудень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

33 Про проведення громадських робіт на 

території селищної ради у 2021 році. 

грудень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

34 Звіт виконуючого обов’язки старости 

Лантратівського старостинського округу 

про роботу за 2020 рік 

грудень В.о. старости 

Лантратівського 

старостинського округу 

Костянтин Залавський 

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК 



                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 85 

 

20.12.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про затвердження плану 

роботи виконавчого комітету  

Чупахівської селищної ради 

на І квартал 2020 року 

 

Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту роботи виконавчого комітету, 

структурних підрозділів та виконавчих органів селищної ради, враховуючи 

пропозиції керівників виконавчих органів Чупахівської селищної ради, 

виконком селищної ради  ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на І 

квартал 2020 року  (додається ). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

20.12.2019 №85 

План 

роботи виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради на І квартал 2020 року 
№ 

п/п 

Питання для розгляду Термін  

виконання 

Відповідальний за 

підготовку 

1 2 3 4 

 І квартал 

1 Про підсумки роботи зі зверненнями 

громадян в Чупахівській селищній  раді 

за 2019 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

2 Про звіт уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції про 

виконання заходів щодо попередження 

вчинення корупційних діянь за 2019 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

3 Про затвердження графіку прийому 

громадян в Чупахівській селищній раді 

на 2020 рік 

січень Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

4. Про затвердження плану проведення 

культурно-масових заходів  у лютому 

2020 року на території Чупахівської 

селищної ради 

січень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

5. Про затвердження плану заходів з 

нагоди проведення свята «Чупахівська 

масляна – 2020»  

лютий Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

6. Про звіт про виконання бюджету 

Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади за 2019 рік 

лютий В.о. начальника відділу 

фінансів  

Любов Діброва 

7. Про виконання селищної програми 

економічного і соціального розвитку за 

2019 рік 

лютий Заступник селищного 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

Людмила Воробйова  

8. Про заходи щодо забезпечення 

безаварійного пропуску льодоходу, 

повені та дощових паводків у весняний 

період 2020 року 

лютий Начальник відділу ЖКГ 

Світлана Хижняк 

 

9. Про роботу КУ « Центр надання 

соціальних послуг  Чупахівської 

селищної ради» 

лютий Директор КУ « Центр 

надання соціальних послуг  

Чупахівської селищної 

ради» 

Оксана Саєнко 



1 2 3 4 

10 Про звіт виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради по 

виконанню плану роботи виконавчого 

комітету та виконанню делегованих 

повноважень органів виконавчої влади у 

2019 році 

лютий Начальник відділу органі-

заційно-кадрової, загальної 

роботи, документообігу,    

зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення 

Павло Чуб 

11. Про затвердження плану проведення 

культурно-масових заходів  у березні 

2020 року на території Чупахівської 

селищної ради 

лютий Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

12. Про стан роботи по забезпеченню 

благоустрою, санітарного стану 

населених пунктів селищної ради 

березень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

13. Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету на ІІ квартал 2020 

року. 

березень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

14 Про затвердження плану заходів, 

пов'язаних із 34-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи 

березень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

15. Про затвердження плану проведення 

культурно-масових заходів  у квітні 2020 

року на території Чупахівської селищної 

ради 

березень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

 

______________ 

 

 


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

