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                                рішення з № 72 по № 80 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Е Р Е Л І К 

питань винесених на розгляд засідання виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради від  15.11.2019 року. 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про схвалення проекту рішення «Про бюджет Чупахівської 

селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та 

прогнозу на 2021-2022 роки  

72 

2 Про схвалення проекту рішення « Про переведення закладів 

освіти Чупахівської селищної ради на умови самостійного 

ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку» 

73 

3 Про постановку  на квартирний облік 74 

4 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-

корисних робіт, які полягають у виконанні оплачуваних робіт 

для виконання засудженими особами на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних громадських 

робіт на території селищної ради 

75 

5 Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів  у грудні 2019 року на території Чупахівської селищної 

ради 

76 

6 Про роботу закладів культури та бібліотек розташованих на 

території Чупахівської селищної ради 

77 

7 Про відзначення у 2019 році Міжнародного дня людей з 

інвалідністю на території Чупахівської селищної ради 

78 

8 Про роботу об’єктів соціально-культурного призначення в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 років 

79 

9 Про зміну складу комісії з обстеження зелених насаджень  на 

території Чупахівської селищної ради 

80 

 

 



   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

№ 12                                                                                                   від 15.11.2019 

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 : 

 

1/72. С Л У Х А Л И: Про схвалення проекту рішення «Про бюджет 

Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та 

прогнозу на 2021-2022 роки  

ДОПОВІДАЄ: Діброва Л.О  – виконуюча обов’язки начальника фінансового 

відділу Чупахівської селищної ради   

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 72 приймається. 

 

2/73. С Л У Х А Л И: Про схвалення проекту рішення « Про переведення 

закладів освіти Чупахівської селищної ради на умови самостійного ведення 

господарської діяльності та бухгалтерського обліку » 

ДОПОВІДАЄ: Полуйко В.В.  – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 73 приймається. 

 



3/74. С Л У Х А Л И: Про постановку на квартирний облік  

ДОПОВІДАЄ: Бистрицька Г.Д  – завідувач відділу соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді  КУ « Центр надання соціальних послуг»   

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 74 приймається. 

 

4/75. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-

корисних робіт, які полягають у виконанні оплачуваних робіт для виконання 

засудженими особами на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді оплачуваних громадських робіт на території селищної ради 

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

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 75 приймається.  

 

5/76. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану проведення культурно - масових 

заходів у грудні 2019 року на території Чупахівської селищної ради 

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

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 76 приймається.  

 

6/77. С Л У Х А Л И: Про роботу закладів культури та бібліотек розташо-

ваних на території Чупахівської селищної ради  

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

В И Р І Ш И Л И: Рішення №77 приймається.  

 

7/78. С Л У Х А Л И: Про відзначення у 2019 році Міжнародного дня людей з 

інвалідністю 

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

В И Р І Ш И Л И: Рішення №78 приймається.  

 

8/79. С Л У Х А Л И: Про роботу об’єктів соціально-культурного призначен-

ня в осінньо-зимовий період 2019-2020 років  

ДОПОВІДАЄ: Хижняк С.В. – начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 79 приймається.  

 

9/80. С Л У Х А Л И: Про зміну складу комісії з обстеження зелених 

насаджень  на території Чупахівської селищної ради  

ДОПОВІДАЄ: Хижняк С.В. – начальник відділу ЖКГ Чупахівської селищної 

ради  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 80 приймається.  

 

                                                                                                                            

Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 72 

 

15  листопада 2019 року смт Чупахівка                   

Про схвалення проекту рішення «Про бюджет Чупахівської селищної 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» та прогнозу на 2021-2022 

роки  

                                                                                                                                    
       Відповідно до статей 75, 76 Бюджетного кодексу України, статті 28, 

пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в України», заслухавши проект рішення виконуючої 

обов’язки начальника фінансового відділу Любов Діброви «Про бюджет 

Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та 

прогнозу на 2021-2022 роки виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 
1. Схвалити проект рішення «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки» 

(додається). 

   2. Проект рішення «Про бюджет Чупахівської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки» подати на 

розгляд чергової сесії селищної ради для затвердження. 

   3. Схвалити прогноз селищного бюджету на 2021 – 2022 роки (додається). 

   4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



                                                                                                       П Р О Е К Т                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

    Двадцять перша  сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

__.____.2019                                                                                     смт Чупахівка 

 

Про бюджет Чупахівської селищної  об’єднаної територіальної громади  

на 2020 рік 

 

На підставі статті 143 Конституції України, статті 75 Бюджетного 

кодексу України, та пункту 23 частини першої статті 26, частини першої 

статті 61, підпункту 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Визначити на 2020 рік: 

      доходи селищного бюджету у сумі  21 954 362,00 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 21 781 800,00 гривень та 

доходи спеціального фонду селищного бюджету – 172 562,00 гривень згідно 

з додатком 1 до цього рішення; 

      видатки селищного бюджету у сумі 21 954 362,00 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету 21 781 800,00 гривень та 

видатки спеціального фонду селищного бюджету – 172 562,00 гривень; 

      оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі       

4 400 гривень, що становить 2 відсотка видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом; 

       резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 10 890 гривень, що 

становить 0,5 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

Надати право виконавчому комітету Чупахівської селищної ради у разі 

необхідності вносити зміни до  селищного бюджету об’єднаної 

територіальної громади з послідуючим затвердженням на сесії селищної  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n89
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18#n105


ради щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного 

бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Чупахівської селищної 

ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України. 

Затвердити розподіл на 2020 рік додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я у наступних обсягах: на утримання закладів освіти –1 300 

000 гривень; на утримання закладів охорони здоров’я - 400 000 гривень. 

4. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі  222 876  гривень згідно з додатком 

5 до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2020 рік: 

    1) до доходів загального фонду  селищного бюджету об’єднаної 

територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного 

кодексу України, та трансферти, визначені статтями  97, 101, 102, 1032 , 103 4 , 

104,105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 

691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України); 

    2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені  пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

селищного бюджету на 2020 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного 

кодексу України,  

2) у частині фінансування є надходження, визначені підпунктом 10 

пунктом 1 статті 71 та пунктом 2 статті 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду 

селищного бюджету  згідно з відповідними пунктами статей 691 , 71 та 72 

спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Бюджетним кодексом 

України. 

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету об’єднаної 

територіальної громади видатки загального фонду на: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 



забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

поточні трансферти населенню; 

поточні трансферти місцевим та державному бюджету. 

9. Надати право  фінансовому відділу Чупахівської селищної ради в 

межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах 

розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної 

територіальної громади на вкладних (депозитних) рахунках у банках з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного 

періоду. 

         10. Надати право виконавчому комітету  Чупахівської селищної ради 

отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на 

покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із 

забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на 

договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами 

з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету  забезпечити 

виконання  норм Бюджетного кодексу України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених 

їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному 

процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення   

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня року 

наступного за плановим; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

         4) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету; 

         5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну 



та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та 

послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення 

договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним 

головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів 

споживання тощо. 

12. Надати право виконавчому комітету селищної ради упродовж 

бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної ради  з 

питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, 

здійснювати розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з державного, 

обласного та інших місцевих бюджетів з послідуючим  затвердженням на 

сесії Чупахівської селищної ради : 

13. Дане рішення вступає в дію з 01 січня 2020 року. 

14. Додатки 1,3,4,5  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

        15. Секретарю селищної ради забезпечити оприлюднення цього рішення 

у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої 

статті 28 Бюджетного кодексу України. 

 17. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань  планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку і інвестицій. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 73 

 

15  листопада 2019 року смт Чупахівка                   

Про схвалення проекту рішення « Про переведення закладів освіти 

Чупахівської селищної ради на умови самостійного ведення 

господарської діяльності та бухгалтерського обліку» 

 
      Відповідно до пункту 1 частини другої статті 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в України», заслухавши проект рішення начальника 

відділу освіти, молоді та спорту Валентини Полуйко «Про переведення 

закладів освіти Чупахівської селищної ради на умови самостійного ведення 

господарської діяльності та бухгалтерського обліку» виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 
    1. Схвалити проект рішення « Про переведення закладів освіти 

Чупахівської селищної ради на умови самостійного ведення господарської 

діяльності та бухгалтерського обліку» (додається). 

    2. Проект рішення «Про переведення закладів освіти Чупахівської 

селищної ради на умови самостійного ведення господарської діяльності та 

бухгалтерського обліку» подати на розгляд чергової сесії селищної ради для 

затвердження. 

    3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 



                                                                                                       П Р О Е К Т                                                                                  

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме  скликання 

    Двадцять перша сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

__.__.2019                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про переведення закладів освіти Чупахівської 

селищної ради на умови самостійного ведення 

 господарської діяльності та бухгалтерського обліку 
                                                                                                                                                                            

      Керуючись  статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», абзацом 1 частини четвертої та частини першої статті 8 Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 № 1007-р «Про 

забезпечення цільового використання коштів бюджетними установами  

(закладами) соціально-культурної сфери», від 08.12.2009 №1554-р «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії 

загальноосвітніх навчальних закладів», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.12.2015 №1205 «Про затвердження типових штатних 

нормативів загальноосвітніх навчальних закладів», листом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06. 2011 № 1/9-423 «Щодо 

розширення автономії навчальних закладів», пунктом 106 Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 27.08.2010 № 778, з метою децентралізації фінансового 

управління  закладами освіти, сприяння розвитку системи освіти, поліпшення 

якості освітніх послуг селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

     1. Перевести заклади освіти Чупахівської селищної ради на умови 

самостійного ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку з 

01.01.2020 року. 

      2.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 

 

________________ 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 74 

 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про постановку  на  

квартирний облік 

 

      Керуючись  підпунктом 2 пункту  «а» статті 30, статтею 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 в 

УРСР», затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Українською 

Республіканською радою професійних спілок від 11.12.1984 № 470 (надалі 

Правила), відповідно до статті 11 Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», заслухавши інформацію завідуючої відділу соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді  КУ « Центр надання соціальних послуг» 

Галини Бистрицької про постановку на квартирний облік виконавчий комітет 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Зарахувати  на  квартирний облік при виконавчому комітеті селищної ради 

наступних громадян: 

        1) Хоменко Карину Олександрівну, 01.09.2003 р.н., із занесенням її в 

категорію черги  - першочергова з реєстраційним номером 2.(Підстава для 

занесення – діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після 

завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній 

сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, а також особам з їх числа у разі 

відсутності житла, неможливості повернення займаного раніше жилого 

приміщення). 

        2) Щербину Дениса Івановича, 25.04.2003 р.н., із занесенням його в 

категорію черги  - першочерговий з реєстраційним номером 3. (Підстава для 

занесення – діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після 

завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній 

сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, а також особам з їх числа у разі 

відсутності житла, неможливості повернення займаного раніше жилого 

приміщення). 



        3) Горбатенко Єву Миколаївну, 16.10.2003 р.н., із занесенням її в 

категорію черги  - першочергова з реєстраційним номером 4.(Підстава для 

занесення – діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування після 

завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній 

сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, а також особам з їх числа у разі 

відсутності житла, неможливості повернення займаного раніше жилого 

приміщення). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на наглядову раду у 

сфері розподілу соціального житла. 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 75 

 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка 

    Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт 

для виконання засудженими особами, яким передбачено адміністративне 

стягнення у виді суспільно корисних робіт, які полягають у виконанні  

оплачуваних робіт на 2020 рік 

 

       Керуючись статтями 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статтею 56 Кримінального кодексу 

України та статтею 39 Кримінально-виконавчого Кодексу України, та Закону 

України від 7 грудня 2017 року № 2234-VIII «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на 

належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення 

заборгованості зі сплати аліментів», з метою належної організації виконання 

засудженими особами, яким передбачено адміністративне стягнення у виді 

суспільно корисних робіт, які полягають у виконанні оплачуваних робіт, 

виконком селищної ради ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно-корисних робіт, які 

полягають у виконанні оплачуваних робіт для виконання засудженими 

особами та особами на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді оплачуваних громадських робіт на території Чупахівської селищної 

ради ( додається ). 

  2. Секретарю селищної ради Маслюку М.М. забезпечити погодження  

переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для виконання засудже-

ними  особами та особами,  на яких  судом накладено адміністративне 

стягнення  у вигляді оплачуваних громадських робіт на території   селищної 

ради. 

  3. Призначити особу, яка буде відповідати за стан виконання засудженими  

особами та особами, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді оплачуваних громадських робіт по селищній раді  Маслюка Миколу 

Миколайовича, секретаря Чупахівської селищної ради. 

  4. Проводити ознайомлення засуджених та порушників з технікою безпеки 

при виконанні суспільно-корисних робіт, завести відповідний журнал та 

призначити   особу, відповідальну за техніку безпеки. 

                             

Селищний голова             Олександр КУЖЕЛЬ   



Додаток 

до рішення виконкому  

від  15.11.2019 

«Погоджено»                                                                                                    

Начальник Охтирського міськрайонного 

відділу філії Державної установи 

«Центр пробації» у Сумській області 

                                    

                               Наталія ЯРОШЕНКО 
                                                           

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для виконання засудженими 

особами  та порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді оплачуваних громадських робіт на 2020 рік 
 

1 Назва об’єкту Види суспільно-

корисних оплачуваних 

робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території 

селищної ради  

( смт Чупахівка, село Оленинське ) 

Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків в 

смт Чупахівка 

Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

3 Селищний Будинок культури, прилегла 

територія  

Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану *, 

рубання дров в 

опалювальний період 

4 Селищний стадіон Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

5 ДНЗ « Сонечко-1», прилегла територія  Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

7 Територія парку в смт Чупахівка Наведення та 

підтримання належного 

санітарного стану * 

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою; 

 

  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка    



  дерев; 

 

  прибирання та вивіз сміття; 

 

  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ; 

 

 очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх піщано-

сольовою сумішшю під час ожеледиці; 

 

 висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів; 

 

 прибирання узбіч доріг. 
 

 

Селищний голова             Олександр КУЖЕЛЬ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 76 

 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про затвердження плану  

проведення культурно-масових 

заходів у грудні 2019 року 

на території Чупахівської  

селищної ради 

 

     Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статтею 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 грудні 2019 

року на території Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у грудні 

2019 року на території  Чупахівської селищної ради (додається) 

 

2. Головному бухгалтеру Чупахівської селищної ради виділити 

кошти на проведення культурно-масових заходів відповідно до 

«Програми  економічного та соціального розвитку Чупахівської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та наступні                 

2020-2021 програмні роки» згідно додатку. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



ПЛАН 

проведення культурно-масових заходів                                                                        

у грудні 2019 року на території                                                                                                           

Чупахівської селищної ради 
№ 

п/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Комплекс заходів до Міжнародно-

го дня  боротьби зі СНІДом 

• Інформаційний коктейль «СНІД 

– загроза людству» 

• Виставка-засторога «Любов 

романтична, а хвороба - ні» 

• Година інформування «Україна 

та ВІЛ-СНІД час діяти» 

грудень                

(01.12) 

 

 

КЗ «Публічна бібліотека  

Чупахівської селищної 

ради 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська бібліотека-

філія 

 

 

 

Горобець І.В. 

 

Хрякова М.М. 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Комплекс заходів до Міжнародно-

го дня  людей з обмеженими 

можливостями 

• Виставка-захоплення «Повір у 

себе і в тебе повірять інші»                 

• Зустріч за круглим столом 

«Відкрий серце для добра» 

• Тематична поличка «Наші 

параолімпійські чемпіони» 

грудень                

(03.12) 

 

 

 

Чупахівський БК             

КЗ «Публічна бібліотека 

Чупахівської селищної 

ради                  

Грінченківська 

бібліотека-філія 

 

 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 

Горобець І.В. 

 

Хрякова М.М. 

 

 

7. 

Комплекс заходів до Дня місцево-

го самоврядування 

• Участь колективів, окремих ви-

конавців у заходах, присвячених 

Дню місцевого самоврядування 

«Провідники державних ідей» 

грудень                

(07.12) 

 

 

Чупахівський БК 

 

 

 

      Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 

 

 

 

8. 

 

9. 

Комплекс заходів до Дня  

збройних сил України 

•  Хвилини патріотизму «Сучасна 

армія України» 

• Розважально-ігрова програма 

«Справжні козаки» 

грудень 

(06.12) 

 

 

Чупахівський БК  

 
Грінченківський СК 

 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 

Манчук В.О. 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

Комплекс заходів до Дня  

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

• Бесіда-спомин «Чорнобиль не 

має минулого» 

• Книжкова виставка «Чорно-

биль… Трагедія… Пам’ять…» 

грудень 

(14.12) 

 

 

 

КЗ «Публічна бібліотека  

Чупахівської селищної 

ради 

 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

12. 

 

13. 

Комплекс заходів до Всесвітнього 

дня  захисту прав людини 

• Правознавча бесіда «Знай свої 

права» 

• Правова бесіда «Права людини – 

грудень 

(10.12) 

 

 

Чупахівський БК 

КЗ «Публічна бібліотека  

Чупахівської селищної 

 

                                

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 



 

14. 

 

15. 

 

16. 

майбутнє країни»                                  

• Правова подорож «Україні 

закону і права» 

• Інформхвилинка «Дитина і 

право» 

• Правова інформація «Стежками 

країни справедливості» 

ради 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська бібліотека-

філія 

Горобець І.В. 

 

 

Хрякова М.М. 

 

Пасльон Т.М.  

 

 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

Комплекс заходів до Дня  Святого 

Миколая 

• Театралізоване дійство «Святий 

Миколай запрошує на відкриття 

ялинки» 

• Дитячий ранок «Миколай 

приходить, радість приносить» 

• Театралізоване свято «Зимовий 

Миколай, до нас завітай!» 

• Народознавче свято «День 

Святого Миколая добром серце 

зігріває» 

• Зустріч за чашкою чаю 

«Миколай. Миколай нас зі святом 

привітай» 

• Бесіда-роз′яснення «Замах на 

ялинку»                                                     

• Пізнавальна година «Миколай 

іде, зимові свята веде» 

грудень 

(19.12) 

 

 

Чупахівський БК  
 

 

Лантратівський БК 

 

Оленинський СК 

 

КЗ «Публічна бібліотека  

Чупахівської селищної 

ради 

Лантратівська бібліотека-

філія 

 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

 

Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 

Іванова О.І. 

Кузьменко 

А.Г. 

 

Горобець І.В. 

 

Пасльон Т.М.  

Хрякова 

М.М. 

  

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

30. 

 

31. 

Комплекс заходів до новорічних 

свят 

• Новорічні ранки для дітей 

Чупахівської селищної ради           

• Новорічний ранок «Новий рік 

чудове свято»                                 

• Дитячий ранок «Свято 

новорічне нам несе зима»                

• Вечір відпочинку «Новий рік 

щастя всім несе!»                                   

• Концертна програма 

«Новорічна мелодія»                             

• Новорічний концерт «Новий 

рік прийшов на Україну»               

• Година відкриттів «Казка для 

всіх»                                                    

• Святкова дискотека «З Новим 

роком, час святкувати» 

грудень             

(4 неділя) 

 

 

                            
Чупахівський БК  

 

 

Лантратівський БК 

                            

Оленинський СК         

Оленинський СК 

 
Грінченківський СК 

Новопостроєнський СК 

 

Грінченківська 
бібліотека-філія 

 

Чупахівський БК 

 

 
Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А.             
Іванова О.І. 

 

Кузьменко 

А.Г. 
Кузьменко 

А.Г. 

                            
Манчук В.О. 

 

Пасльон Т.М.    

 
Хрякова 

М.М. 

 
Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

Угрімова Д.А. 

 

Начальника відділу культури                      

 та туризму:                                                                                    Віра КАЛАЧ 

 



                               
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 77 

 

15.11.2019                                                                                          смт. Чупахівка 

 

Про роботу закладів                                                                                               

культури та бібліотек                                                                                     

Чупахівської селищної ради 

 

 

      Керуючись частинами 7, 8  статті 32 та статтею 40 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника 

відділу культури та туризму Віри Калач про роботу закладів культури та 

бібліотек Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 

 1.Інформацію начальника відділу культури та туризму про роботу 

закладів культури та бібліотек Чупахівської селищної ради 

прийняти до відома. 

 

 2.Начальнику відділу культури та туризму Калач В.М., забезпечити 

виконання Плану заходів на 2019 рік в повному обсязі на території 

Чупахівської селищної ради.  

 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 



ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу закладів культури та бібліотек 

Чупахівської селищної ради 

      Заклади культури Чупахівської селищної ради в 2019 році значну увагу 

приділяють питанню реалізації державної політики в галузі культури, 

створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродженню 

осередків традиційної народної творчості.  

     До відділу культури та туризму селищної ради  входять: 5 закладів 

культури: 2  будинки культури, 3 клуби, Публічна  Центральна бібліотека  з 

бібліотеками - філіями в селах Грінченкове, Лантратівка. 

Таблиця 1 

№ Назва Кількість місць у 

глядацькому залі 

Кількість 

працівників 

Кількість 

гуртків 

1 Чупахівський СБК 525 5 11 

2 Лантратівський СБК 250 1 3 

3 Оленинський СК 90 2 2 

4 Грінченківський СК 200 1 2 

5 Новопостроєнський СК 168 1 2 

 Таблиця 2 

№ Назва закладу Кількість 

місць у 

читальному 

залі 

Кількість 

працівників 

Бібліотечний 

фонд 

Кількість 

читачів 

1 Публічна бібліотека 

Чупахівської  

селищної ради   

25 1 15231 + 1 

компьютер, 

Інтернет 

1500 

2 Лантратівська 

бібліотека – філія 

20 1 6837 + ноутбук 250 

3 Грінченківська 

бібліотека – філія  

10 1 8394 + ноутбук 250 

       Заклади культури працюють і проводять культурно-масові заходи згідно 

річного плану. Найбільш цікавими, масовими, та вже традиційними 

культурного життя громади стали заходи: Масляна, урочистості з нагоди Дня 

Перемоги, свято Дня захисту дітей, Випускні вечори, свято Чупахівського 

карася, День Чупахівської громади, Дні сіл Лантратівки, Оленинського, 

Грінченкового, П′яткиного, Соборного, урочистості з нагоди державних свят, 

що проводилися за участю учасників художньої самодіяльності громади. 



№ Заклад               культури К-сть 

заходів 

К-сть 

заходів 

дитячих 

К-сть 

заходів 

дорослих 

К-сть 

найбільш 

масових 

заходів 

1. 
                                    

Чупахівський СБК 55             

40 

12               

10 

43                 

30 

20                                    

16 

2. 
                                

Лантратівський СБК 46            

35 

12             

10 

34              

25 

15                                  

12 

3. 
                                     

Оленинський СК 31            

27 

24              

17 

7                   

6 

7                                         

6 

4. 
                            

Грінченківський СК 40             

30 

12              

10 

28                

20 

12                                        

9                                                        

5. 
                      

Новопаостроєнський СК 28            

22 

12              

10 

16               

12 

6                                        

5 

6. 
КЗ «Публічна бібліотека» 

Чупахівської   селищної ради 121          

97 

30              

23 

91                      

74 

25                                   

18 

7. 
                               

Лантратівська                

бібліотека-філія 

50         

40 

20              

12 

30               

18 

12                                        

9 

8. 
                                

Грінченківська          

бібліотека-філія 

50               

33 

20               

15 

30               

18 

12                                       

9 

 

___________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 78 

 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про відзначення у 2019 році                                                                  

Міжнародного дня людей                                                                                              

з інвалідністю на території  

Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись статтею 34, частиною першою статті 52 Закону України « Про 

місцеве самоврядування в Україні», указом Президента України від 3 грудня 

2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав 

людей з інвалідністю», заслухавши начальника відділу культури та туризму 

Чупахівської селищної ради Віру Калач про затвердження плану заходів 

відзначення у 2019 році Міжнародного дня людей з інвалідністю на території 

Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити план заходів відзначення у 2019 році Міжнародного 

дня людей з інвалідністю на території  Чупахівської селищної ради  

(план додається) 

 

2. Директору центру надання соціальних послуг Саєнко О.В., 

начальнику відділу культури та туризму Калач В.М. та начальнику 

відділу освіти, молоді та спорту Полуйко В.В. забезпечити повне 

виконання плану заходів. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 

Селищний голова                           Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 
 
 
 



План                                                                                                                            

заходів відзначення у 2019 році Міжнародного дня людей з інвалідністю                 

на території  Чупахівської селищної ради   

№ 

з/п 

Захід Дата Відповідальний 

1. Взяти участь у проведенні урочистої 

частини і святкового концерту  з 

нагоди відзначення Міжнародного дня 

людей з інвалідністю та обласної 

виставки робіт художньо-прикладного 

мистецтва «Творчість не має меж» 

27.11.2019р. Центр надання 

соціальних 

послуг 

Чупахівської 

селищної ради   

2. Провести у закладах освіти уроки, 

виховні години доброти та 

толерантності «Ріка добра з джерельця 

милосердя» 

до 03.12.   

2019р. 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Чупахівської 

селищної ради   

3. Провести обстеження матеріально-

побутових умов проживання осіб з 

інвалідністю з метою надання їм 

соціальної допомоги 

до 03.12.   

2019р. 

Центр надання 

соціальних 

послуг 

Чупахівської 

селищної ради   

4. В установленому чинним 

законодавством порядку надати 

фінансову підтримку особам з 

інвалідністю 

до 03.12.   

2019р. 

Центр надання 

соціальних 

послуг 

Чупахівської 

селищної ради   

5. В закладах культури провести заходи  з 

нагоди відзначення Міжнародного дня 

людей з інвалідністю 

до 03.12.   

2019р. 

Відділ культури 

та туризму 

Чупахівської 

селищної ради   

6. Висвітлити в засобах масової 

інформації заходи відзначення у 2019 

році Міжнародного дня людей з 

інвалідністю  

до 10.12.   

2019р. 

Центр надання 

соціальних 

послуг  

 
 
 

________________ 

 
 
 
 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 79 

 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про роботу об’єктів соціально - 

культурного призначення в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 

років 

 

     Керуючись пунктом 44 частини першої статті 26 та статтею 30 Закону 

України « Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

начальника відділу житлово-комунального господарства Світлану ХИЖНЯК 

про роботу об’єктів соціально-культурного призначення в осінньо-зимовий 

період 2019-2020 років, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства 

про роботу об’єктів соціально-культурного призначення в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років прийняти до відома. 

 

 

Селищний голова                                 Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Інформація 

про роботу об,єктів соціально-культурного призначення  Чупахівської 

громади в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. 

 

     Підготовка  об’єктів соціально-культурного призначення до сталого 

функціонування в осінньо-зимовий період є одним з найважливіших питань, 

які перебувають на контролі органів державної виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій. 

     Об'єкти соціально-культурної сфери не мають заборгованості за спожиті 

енергоносії. 

     Проведено підготовку персоналу топкових. 

     Проведено роботу щодо здійснення заходів з енергозбереження, шляхом 

скорочення обсягів споживання енергоносіїв за рахунок переходу 

комунальних та бюджетних топкових на твердопаливні котли, хоча   

паралельно планується і включення газопостачання. 

     Проведено перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів з 

оформленням відповідних актів. 

    КП «Добробут» має на балансі трактор з ковшем, автогрейдер, що будуть 

задіяні на очищенні автомобільних доріг  місцевого значення від снігових 

наметів. Існує  домовленість з керівниками приватних підприємств 

«Ташань», «Піонер», «Жасмін» про можливість їх залучення на снігоочисні 

роботи в період надзвичайних погодних умов. Також укладено договір на 

співфінансування з КП «Добробут» та філією «Климентівська дорожньо-

експлуатаційна дільниця»  ДП «Сумиавтодор» на очищення  автомобільних 

доріг територіального значення. 

  Триває заготовка запасу посипочного матеріалу. 

   Постійно проводяться ремонтні роботи по вуличному освітленню. 

Всі лампи замінено на енергозберігаючі. 

В процесі проведення вуличного освітлення по вул. Шевченка. 

 Освоєно проекти по освітленню енергозберігаючими світильниками  

центральної дамби та дамби на шлюзах. 

  Закуповуємо насосне обладнання на скважину по вул. Заозерній 18. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 80 
 

15.11.2019                                                                            смт Чупахівка  

Про затвердження складу 

комісії з питань визначення 

стану зелених насаджень та їх 

відновної вартості 

       Керуючись статтями  30, 33 Закону України « Про місцеве самоврядування 

в Україні», статтею 28  Закону України « Про благоустрій населених пунктів», 

постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 01 серпня 2006 року « Про 

затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-

комунального господарства Світлану ХИЖНЯК про затвердження складу 

комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відповідної 

вартості на території Чупахівської селищної ради виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад комісії з питань визначення стану зелених 

насаджень та їх відповідної вартості на території Чупахівської селищної ради 

(додається) 

          2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету від 31.07.2017 № 46 « Про 

створення комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх 

відповідної вартості на території Чупахівської селищної ради» вважати 

таким, що втратило чинність. 

          3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою 

 

 

Селищний голова                                    Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 



Додаток 

 

СКЛАД  

комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відповідної 

вартості на території Чупахівської селищної ради 

 

                  Голова комісії  -  Чуб Павло Андрійович - начальник відділу    

організаційно - кадрової, загальної роботи, зв'язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення Чупахівської селищної ради.                                  

 Члени комісії: 1. Лилак Валерій Романович – головний спеціаліст - 

                             юрисконсульт;   

                          2. Гончар Тетяна Василівна – начальник відділу економічного 

                              розвитку, інвестицій, регуляторної діяльності, земельних                                         

                              відносин   та екології;                             

      3. Хижняк Світлана Володимирівна – начальник відділу                                      

         житлово-комунального господарства та благоустрою,      

         депутат селищної ради;  

                          4. Хижняк Володимир Миколайович – депутат селищної ради;                                                        

     

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

