
                                                                       

УКРАЇНА
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л  № 01
засідання виконавчого комітету

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                від  14.01.2021
                             

             Рішення з № 01  по №12  



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 14.01.2021 року
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про передачу залишку коштів, що утворилися станом на 
01.01.2021 року, Олешнянської сільської ради на 
рахунки Чупахівської селищної територіальної громади

01

2 Про передачу залишку коштів, що утворилися станом на 
01.01.2021 року, Довжицької сільської ради на 
рахунки Чупахівської селищної територіальної громади

02

3 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чупахівській 
селищній раді за 2020 рік

03

4 Про організацію особистого прийому громадян працівниками 
апарату селищної ради на 2021 рік

04

5 Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів 
у лютому 2021 року на території Чупахівської селищної ради

05

6 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно  
корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом 
накладено адміністративне стягнення у вигляді  суспільно  
корисних робіт на 2021 рік на території Чупахівської селищної 
ради

06

7 Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт 
для виконання засудженими особами  до покарання у вигляді 
громадських робіт на 2021 рік на території Чупахівської 
селищної ради

07

8 Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських робіт 
для виконання порушниками, на яких судом накладено 
адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт на 2021 
рік на території Чупахівської селищної ради

08

09 Про затвердження актів про оприбуткування дров 09
10 Про затвердження Протоколу засідання конкурсної комісії  

селищної ради по відбору виконавця робіт із експертно – 
грошової оцінки земельних ділянок

10

11 Про затвердження розпорядження селищного голови №11- ОД 
«Про створення комісії з питань техногенно –екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при Чупахівській селищній 
раді»

11

12 Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії
сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від
24.12.2019  року  «Про  бюджет  Чупахівської  селищної
об’єднаної 

12



територіальної громади на 2020 рік»

                                                         

      



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
№ 01                                                                                                   від 14.01.2021
Селищний голова                                        Олександр Кужель
секретар селищної ради                              Микола Маслюк

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ:

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської
                                                                        селищної ради

Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ  
                                                                       ступенів

Яна Севян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ
                                                                         І-ІІІ ступенів – ДНЗ

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»  

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик

 Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань»

Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ 
                                                                        «Піонер»

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр
                                                                        первинної медико – санітарної
                                                                        допомоги» Чупахівської
                                                                        селищної ради     
                                                     
 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка
                                                                       
Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ  
                                                                          І-ІІІ   ступенів 

Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ

                          «Піонер»



Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/01. С Л У Х А Л И: Про передачу залишку коштів, що утворилися станом 
на 01.01.2021 року, Олешнянської сільської ради на рахунки Чупахівської 
селищної територіальної громади
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 01 приймається.

2/02. С Л У Х А Л И: Про передачу залишку коштів, що утворилися станом 
на 01.01.2021 року, Довжицької сільської ради на 
рахунки Чупахівської селищної територіальної громади
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 02 приймається.

3/03.С  Л  У  Х  А  Л  И:  Про  підсумки  роботи  зі  зверненнями  громадян  в
Чупахівській селищній раді за 2020 рік.
ДОПОВІДАЄ: Павло  Чуб  -  начальник   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 03 приймається.

4/04. С Л У Х А Л И: Про організацію особистого прийому громадян 
працівниками апарату селищної ради на 2021 рік
ДОПОВІДАЄ: Павло  Чуб  -  начальник   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 04 приймається.

5/05. СЛУХАЛИ: Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів
у лютому 2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ:  Віра  Калач  –  начальник  відділу  культури  та  туризму
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 05 приймається

6/06. С Л У Х А Л И:  Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно
корисних  робіт  для  виконання   порушниками,  на  яких  судом  накладено



адміністративне стягнення у вигляді   суспільно  корисних робіт  на 2021 рік на
території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк  – секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 06 приймається.

7/07. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських
робіт для виконання засудженими особами  до покарання у вигляді громадських
робіт на 2021 рік на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 07 приймається.

8/08. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських
робіт  для  виконання  порушниками,  на  яких  судом  накладено  адміністративне
стягнення   у  вигляді  громадських  робіт  на  2021  рік  на  території  Чупахівської
селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 08 приймається.

9/09. С Л У Х А Л И: Про затвердження актів про оприбуткування дров.
ДОПОВІДАЄ: Світлана  Хижняк  –  начальник  відділу  житлово  –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 09 приймається.

10/10. С Л У Х А Л И: Про затвердження Протоколу засідання конкурсної комісії
селищної  ради  по  відбору  виконавця  робіт  із  експертно  –  грошової  оцінки
земельних ділянок.
ДОПОВІДАЄ: Оксана Альохіна -  виконуюча обов’язки начальника відділу
економічного  розвитку,інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних
відносин та екології  Чупахівської селищної ради. 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 10 приймається.

11/11. С Л У Х А Л И: Про затвердження розпорядження селищного голови №11- 
ОД «Про створення комісії з питань техногенно –екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при Чупахівській селищній раді»
ДОПОВІДАЄ: Павло  Чуб  -  начальник   відділу  організаційно  –  кадрової,
загальної роботи, документообігу, зав’язків з громадськістю  та  юридичного
забезпечення
 В И Р І Ш И Л И: Рішення № 11 приймається.

12/12. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення двадцять третьої сесії
сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про
бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020
рік»
ДОПОВІДАЄ:  Анна  Касьяненко  –  начальник  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 12 приймається.

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№01

14.01.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про передачу залишку коштів, що 
утворилися станом на 01.01.2021 року, 
Олешнянської сільської ради на 
рахунки Чупахівської селищної 
територіальної громади

На  підставі  рішення  першої  сесії  другого  пленарного  засідання
восьмого скликання Чупахівської  селищної  ради від 11.11.2020 року «Про
реорганізацію  Олешнянської  сільської  ради»,  керуючись  Законом  України
«Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 ст. 8 Закону України
«Про  добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  Законом  України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та
громадських  формувань»,  враховуючи  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 12 червня 2020 року №723-р,  виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Передати  залишки  коштів,  що  утворилися  станом  на  01.01.2021
року,  Олешнянської  сільської  ради  (код  ЄДРПОУ  04389905)  з  котлових
рахунків  на  відповідні  котлові  рахунки  Фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради (код ЄДРПОУ 41871287).

2. Передати залишки коштів, що утворилися станом на 01.01.2021 року,
Олешнянської  сільської  ради  (код  ЄДРПОУ  04389905)  з  реєстраційних
рахунків спеціального фонду:

-  КПК  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
ККДБ  25010300  «Плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ»  в  сумі
17 413,09 грн.;

- КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» ККДБ 25010300 «Плата
за оренду майна бюджетних установ» в сумі 2 814,54 грн. 

на  відповідні  реєстраційні  рахунки Чупахівської  селищної  ради  (код
ЄДРПОУ 04390202).



3. Рішення «Про передачу залишку коштів, що утворилися станом на
01.01.2021  року, Олешнянської сільської  ради  на  рахунки  Чупахівської
селищної територіальної громади» в послідуючому подати на затвердження 
чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№02

14.01.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про передачу залишку коштів, що 
утворилися станом на 01.01.2021 року, 
Довжицької сільської ради на 
рахунки Чупахівської селищної 
територіальної громади

На  підставі  рішення  першої  сесії  другого  пленарного  засідання
восьмого скликання Чупахівської  селищної  ради від 11.11.2020 року «Про
реорганізацію Довжицької сільської ради», керуючись Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 ст. 8 Закону України «Про
добровільне  об’єднання  територіальних  громад»,  Законом  України  «Про
державну  реєстрацію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських  формувань»,  враховуючи  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 12 червня 2020 року №723-р,  виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

2. Передати  залишки  коштів,  що  утворилися  станом  на  01.01.2021
року,  Довжицької  сільської  ради  (код  ЄДРПОУ  04390854)  з  котлових
рахунків  на  відповідні  котлові  рахунки  Фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради (код ЄДРПОУ 41871287).

2. Передати залишки коштів, що утворилися станом на 01.01.2021 року,
Довжицької сільської ради (код ЄДРПОУ 04390854) з реєстраційних рахунків
спеціального фонду:

- КПК 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури,
клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» ККДБ 25010100 «Плата
за  послуги,  що  надаються  бюджетними  установами  згідно  з  їх  основною
діяльністю» в сумі 784,68 грн.;

- КПК 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства»  ККДБ  25010200  «Надходження  бюджетних  установ  від
додаткової (господарської) діяльності» в сумі 6 281,72 грн.;

-  КПК  016030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  ККДБ
25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» в сумі 4 800,00 грн.

на  відповідні  реєстраційні  рахунки Чупахівської  селищної  ради  (код
ЄДРПОУ 04390202).

3. Рішення «Про передачу залишку коштів, що утворилися станом на
01.01.2021  року, Довжицької сільської  ради  на  рахунки  Чупахівської



селищної територіальної громади» в послідуючому подати на затвердження 
чергової сесії.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 03

14.01.2021                                                                                  смт Чупахівка
Про підсумки роботи із зверненнями 
громадян в Чупахівській  селищній 
раді за 2020 рік
        Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Закону України «Про звернення  громадян»,  на виконання Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року№109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на  звернення  до  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування»,  заслухавши  інформацію   начальника   відділу
організаційно  –  кадрової,   загальної  роботи,  документообігу,  зав’язків  з
громадськістю   та   юридичного   забезпечення  Павла  Чуба  про  підсумки
роботи із зверненнями громадян в  Чупахівській  селищній раді за 2020 рік,
виконком селищної ради ВИРІШИВ:
         1. Інформацію начальника  відділу  організаційно – кадрової, загальної
роботи,  документообігу,  зв’язків   з  громадськістю   та   юридичного
забезпечення  Чупахівської селищної  ради  Павла Чуба про підсумки роботи
із зверненнями громадян в Чупахівській  селищній раді за 2020 рік взяти  до
уваги.
         2. Визнати роботу по розгляду звернень громадян за підсумками 2020
року, як таку, що відповідає вимогам чинного законодавства –  задовільною.
         3. Працівникам відповідальним за розгляд звернень громадян:
       1)  Продовжити роботу щодо забезпечення реалізації  конституційних
прав  громадян  на  звернення,  виконання  заходів  по  об’єктивному,
кваліфікованому та неупередженому розгляду   звернень громадян
            2) Вжити заходів щодо недопущення фактів порушення термінів
розгляду  звернень  громадян,  установити  контроль  за  якістю  підготовки
відповіді у визначені законодавством терміни.
         4. Начальнику  відділу  організаційно – кадрової, загальної роботи,
зв’язків   з  громадськістю   та  юридичного    забезпечення   Чупахівської
селищної  ради   проводити  систематичний  аналіз  щодо  стану  роботи  із
зверненнями громадян.

 Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ



Інформація

про підсумки роботи із зверненнями громадян 
в Чупахівській  селищній раді за  2020 рік

  
Виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради  постійно  у   своїй

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

Постійно  забезпечує  створення  необхідних  умов  для  реалізації
конституційних прав громадян на письмове звернення,  особистий прийом,
обов’язкове  одержання  обґрунтованої  відповіді  згідно  з  вимогами
законодавчих  актів  України,  участі  за  бажанням  заявників  у  перевірці
поданих  звернень.  Особлива  увага  приділяється  вирішенню  питань,
порушених у зверненнях пільгових категорій громадян.

Робота  із  зверненнями  громадян  до  селищної   ради  є  одним  з
пріоритетних напрямків роботи   селищної ради.
        Загальна кількість зареєстрованих звернень за рік – 905, із них 116 – на
особистому прийомі, який здійснювався селищним   головою Олександром
Кужелем  ,заступником  селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  Людмилою  Воробйовою,  секретарем  селищної  ради  Миколою
Маслюком,   начальником   відділу  організаційно  –  кадрової,   загальної
роботи,  документообігу,  зав’язків  з  громадськістю   та   юридичного
забезпечення Павлом Чубом.  Позитивним моментом в роботі із зверненнями
є майже стовідсоткове вирішення всіх питань. Найбільш громадян селищної
ради  хвилює  питання  аграрної  політики  та  земельних  відносин  –  778
звернень,  соціального  захисту  -  18  звернень,забезпечення  дотримання
законності та правопорядку – 33, комунальне господарство – 11 звернень, та
інші питання.   Питання про порушення відповідальності посадових осіб, з
вини яких допущені порушення та формальний розгляд пропозицій, заяв і
скарг громадян, не порушувались так як скарг від громадян не поступало.

№ Посада Прізвище, ім’я, День прийому Години прийому



за/п по батькові
1 Селищний голова Кужель  

Олександр  
Володимирович

Четвер з 8-00 год. до 12-00 год

2 Секретар селищної 
ради

Маслюк Микола
Миколайович

Вівторок, середа, 
четвер 

з 8-00 год. до 12-00 год

3  Заступник 
селищного   голови
з питань  
діяльності  
виконавчих органів
влади

Воробйова 
Людмила 
Вікторівна 

Вівторок, середа,
четвер, п’ятниця

з 8-00 год. до 12-00 год

4 Заступник 
селищного голови з
питань  діяльності  
виконавчих органів
влади

Парнєков Сергій
Євгенович

Понеділок, середа, 
п’ятниця

з 13.00 год. до 17.00 
год.

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

Чуб  Павло  
Андрійович

Понеділок, вівторок,
середа, четвер, 
п’ятниця 

з 08-00 год до 12-00 год

Графік особистого прийому громадян 
працівниками апарату Чупахівської селищної ради на 2021 рік

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

Графік особистого прийому громадян 



працівниками апарату селищної ради на 2021 рік
                                                      



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 04

14.01.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про  організацію особистого
прийому громадян працівниками
апарату селищної ради на 2021 рік

     Керуючись підпунктом 1 пункту б статті 38, статтею 52 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію
начальника   відділу  організаційно  –  кадрової,   загальної  роботи,
документообігу,  зав’язків  з  громадськістю  та   юридичного   забезпечення
Павла  Чуба  про  організацію  особистого  прийому  громадян  працівниками
апарату селищної ради на 2020 рік, виконком селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити  графік  особистого  прийому  громадян  працівниками
апарату селищної ради на 2021 рік. ( Додаток 1)

       2. 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

№ 05

14.01.2021                                                                                  смт Чупахівка

Про проведення культурно-масових
заходів у лютому 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 лютому 2021
року  на  території   Чупахівської  селищної  ради,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 
лютому 2021 року на території  Чупахівської селищної ради               
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК
ПЛАН

           проведення культурно-масових заходів
у лютому 2021 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.

10.

11.

Комплекс заходів  присвяче-
них Дню Святого Валентина: 
• Вогник «Лебедина вірність»
• Розважальний вечір 
«У полоні  любові» 
• Вечір відпочинку з ігровою 
програмою «У чарах 
кохання» 
• Вогник «На крилах любові»
• Ігрова  розважальна 
програма «Амурні справи»
• Вечір відпочинку «Вона    

в    від   Бога нам дана»        
• Вечір відпочинку «Весь       
вечір тільки про любов»         
• Святкові частування  
«Кохання – то вічна краса»    
• Інформхвилина «Кохання 
схоже на сон»
• Бібліомайстерня «Зізнайся 
бібліотеці в коханні»
• Літературні акорди «Серцю 
властиво любити»

лютий
( 14.02)

Чупахівський БК 

Лантратівський БК
                            
Оленинський СК       
                      
Довжицький БК        
Грінченківський СК
Новопостроєнський 
СК
Олешнянський БК

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

Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.О.         
Іванова О.І.             
Кузьменко А.Г.      
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    
Манчук В.О.
Пасльон Т.М

Берест Л.М.
Парнікова Н.П.

Горобець І.В.

Хрякова М.М.

Сугак Г.О.
Сугак Г.О.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Комплекс заходів з нагоди 
вшанування учасників 
бойових дій на території 
інших держав 
• Тематичний «Солдат –
завжди, солдат»                  
• Спогад-бесіда «Одвічний 
біль»                                  
• Сумні сторінки історії , 
бесіда «Гірка пам’ять 
ятрить і досі душу»             
• Зустріч-спогад «Були ми 
там, куди нас кличе час»     
• Година спілкування  
«Афган далекий і чужий, у 
кожній пам’яті живий»         
• Краєзнавчо-пошукова 
експедиція «Афганістан мій
біль, моя пекуча рана»          
• Інформаційна година «Їм 
довелось пройти крізь 
пекло»

лютий
(15.02)

Чупахівський БК 

             
Лантратівський БК
 

Оленинський СК
                                    
КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради    
Грінченківська 
бібліотека-філія 
Довжицька 
бібліотека-філія
Олешнянська 
бібліотека-філія

                              
Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          
Іванова О.І.        
                       
Кузьменко А.Г.

Горобець І.В.

 Хрякова М.М.

Сугак Г.О.

                                   
Губіна О.М.
Білецька Н.М.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Комплекс заходів з нагоди 
Дня Героїв Небесної Сотні:  
• Історичний колаж «Небесна
Сотня у вирій полетіла»          
• Патріотична година «Наші 
славні герої в серці житимуть
вічно!»
• Година-вшанування «Шлях 
до свободи»
•Тематичний захід «Живим 
уклін – загиблим слава!»  
• Патріотична година «Хто 
вони герої Небесної сотні»     
• Історичний віраж «Війна в 
Афганістані мовою цифр і 
фактів»
• Година історичної правди 
«Тихі зорі вічної пам’яті»
• Хвилини патріотичної 
поезії «Герої не вмирають 
просто ідуть в небеса»    
• Перегляд фільму «Тільки 
тим історія належить, хто за 
неї бореться, живе…»             

лютий
(20.02)

Чупахівський БК 

                          
Оленинський СК   

Грінченківський СК

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

 Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.
Кузьменко А.Г. 
                             
Манчук В.О.             

Пасльон Т.М

Горобець І.В.

Горобець І.В.

Хрякова М.М.
                                
Пасльон Т.М.

Сугак Г.О.

28.

29.

Комплекс заходів до 
Міжнародного Дня рідної 
мови
• Літературна подорож 
«Веселкова наша мова»   
• Конкурс шанувальників 

лютий
(21.02)

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради

Горобець І.В.

                                  



30.

31.

32.

мови «Мово рідна, живи в 
нашім домі»
• Бібліотечний урок «Наша 
мова з барвінку й калини»   
• Ермітаж зустрічей «Її 
величність – українська 
мова»   
• Пізнавальна година «Мов 
джерельна вода, рідна мова 
моя»                                          

Грінченківська 
бібліотека-філія

Лантратівська 
бібліотека-філія
Довжицька 
бібліотека-філія

Олешнянська 
бібліотека-філія

Хрякова М.М.
                            

Пасльон Т.М.

Сугак Г.О.

Губіна О.М.
Білецька Н.М.

Начальник відділу культури                                                      Віра КАЛАЧ                                 
та туризму:                                                                                    



                               
                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                   Охтирського району Сумської області
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 06

від 14.01.2021                                                                                  смт Чупахівка

Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно  корисних робіт для 
виконання  порушниками, на яких судом накладено адміністративне 
стягнення у вигляді  суспільно  корисних робіт, на 2021 рік на території 
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» статтями 301, 311,  3211, 3251 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, з метою належної організації виконання порушниками,на
яких  судом  накладено  адміністративне  стягнення  у  вигляді  суспільно
корисних робіт, виконком селищної ради ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт для
виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне  стягнен-
ня у вигляді суспільно корисних робіт, на 2021 рік на території Чупахівської
селищної ради (додається).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для  виконання  поруш-
никами,  на  яких  судом  накладено  адміністративне   стягнення  у  вигляді
суспільно корисних робіт, на 2021 рік  на території Чупахівської селищної
ради. 
     3. Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним  за  стан  виконання  робіт  порушниками,  на  яких  судом
накладено адміністративне  стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт,
на 2021 рік  на території Чупахівської селищної ради.
     4.  Проводити  ознайомлення   порушників  з  технікою  безпеки  при
виконанні  суспільно  корисних  робіт,  завести  відповідний  журнал  та
призначити   секретаря селищної ради Миколу Маслюка  відповідальним за
техніку безпеки.

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому 
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 14.01.2021  № 06
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО              

ПЕРЕЛІК 
об’єктів та видів суспільно  корисних робіт для виконання  порушниками, на

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт, на 2021 рік на території Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території                             
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *, 
рубання дров в опалювальний 
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                     
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків                         
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

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.

Секретар                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 07

14.01.2021                                                                                 смт Чупахівка
Про  затвердження  переліку  об’єктів  та  видів  громадських  робіт  для
виконання особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт,
на 2021 рік на території Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статтями   56  Кримінального  Кодексу  України,  статтею 39  Кримінально  –
виконавчого  кодексу  України,  з  метою  належної  організації  виконання
особами, засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на
території Чупахівської селищної ради,виконавчий комітет ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік  об’єктів та видів громадських робіт для виконання
особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на
території Чупахівської селищної ради(додається ).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку об’єктів та видів громадських робіт для виконання особами,засудженими
до покарання у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на території Чупахівської
селищної ради.
    3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним за стан виконання робіт особами,засудженими  до покарання у
вигляді громадських робіт , на 2021 рік на території Чупахівської селищної ради. 
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні
громадських  робіт,  завести  відповідний  журнал  та  призначити  секретаря
селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.               

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому 
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 14.01.2021  № 07
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів громадських робіт для виконання особами,засудженими  до

покарання у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на території
Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території                             
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *, 
рубання дров в опалювальний 
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                     
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків                         
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

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.
Секретар                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 08

14.01.2021                                                                                 смт Чупахівка

Про  затвердження  переліку  об’єктів  та  видів   громадських  робіт  для
виконання  порушниками,  на  яких  судом  накладено  адміністративне
стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на території Чупахівської
селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статтями  301,  311,  3211,  3251 Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення,  з  метою належної  організації виконання  порушниками,  на
яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2021  рік  на  території  Чупахівської  селищної  ради,виконавчий  комітет
ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік  об’єктів та видів громадських робіт для виконання
виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення  у
вигляді громадських робіт,  на 2021 рік на території  Чупахівської селищної ради
(додається ).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку  об’єктів  та  видів громадських робіт  для  виконання порушниками,  на
яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2021 рік на території Чупахівської селищної ради 
3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним  за  стан  виконання  робіт  порушниками,  на  яких  судом
накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2021 рік на
території Чупахівської селищної ради.
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні
громадських  робіт,  завести  відповідний  журнал  та  призначити  секретаря
селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.               

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому 
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 14.01.2021  № 08
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів  громадських робіт для виконання порушниками, на яких

судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2021 рік на території Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території                             
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *, 
рубання дров в опалювальний 
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                     
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання 
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків                         
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 
Лантратівка, Олешня)

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.

Секретар                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 09

14.01.2021                                                                                  смт Чупахівка

Про затвердження актів обстеження зелених
 насаджень, що підлягають видаленню

 
Відповідно до статтей 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального
господарства  та  благоустрою   Світлани  Хижняк  про  затвердження  актів
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню,  виконавчий
комітет ВИРІШИВ:

1. Затвердити  акти  обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають
видаленню.

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ

                                                                                                    



                                                                                                
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Охтирського району Сумської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я
№ 10

25.01.2021                                                                            смт Чупахівка
Про   затвердження  протоколу  засідання  конкурсної  комісії  селищної
ради   від  30.12.2020  року  по  відбору виконавця  робіт  із  експертно-
грошової оцінки земельних ділянок 

        Відповідно до пункту 34 частини першої  статті 26, статті 33 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,
134   Земельного  кодексу  України,  заслухавши   Протокол  №2  засідання
конкурсної комісії  Чупахівської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної
діяльності  для  проведення  незалежної  оцінки  комунального  майна
Чупахівської  селищної  об’єднаної  територіальної  громади  від  30.12.2020
щодо  відбору  виконавця  робіт  із  експертно-грошової  оцінки  земельних
ділянок, виконавчий комітет ВИРІШИВ:

      1. Затвердити Протокол № 2 засідання конкурсної комісії  Чупахівської
селищної  ради  з  відбору  суб’єктів  оціночної  діяльності  для  проведення
незалежної  оцінки  комунального  майна  Чупахівської  селищної  об’єднаної
територіальної  громади від  30.12.2020  по  визначенню  виконавця  робіт  із
експертно-грошової оцінки земельних ділянок, а саме: на земельну ділянку
для  будівництва  та  обслуговування  будівель  торгівлі  площею  0,4405  га,
кадастровий  номер  5920355500:02:001:3028,  за  адресою:   пров.
Молодіжний,6,  смт  Чупахівка,  Охтирський  район,  Сумська  область,   (під
будівлею-власник ПСП АФ « Піонер»).( Протокол додається)   
         2.  Уповноважити селищного  голову  Олександра  Кужеля  укласти
договір на виконання робіт з переможцем  конкурсу.

3. 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

№ 11

14.01.2021                                                                                  смт Чупахівка

Про затвердження розпорядження селищного голови №11- ОД «Про створення
комісії  з  питань техногенно –екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій
при Чупахівській селищній раді»

      Відповідно  до  Протоколу  № 2  Сумської  обласної  комісії  з  техногенно  –
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 січня 2021 року , ст. 38, 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі  Кодексу
Цивільного захисту України із змінами та доповненнями, з метою удосконалення
управління  Цивільним  захистом,  захисту   населення  і  території  Чупахівської
селищної  ради  від  наслідків  аварії,  катастроф  техногенного,  екологічного,
природного та військового характеру,заслухавши інформацію начальника  відділу
організаційно  –  кадрової,   загальної  роботи,  документообігу,  зав’язків  з
громадськістю  та  юридичного  забезпечення Павла Чуба про затвердження
розпорядження  селищного  голови  №11-  ОД  «Про  створення  комісії  з  питань
техногенно  –екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  при  Чупахівській
селищній раді», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити розпорядження селищного голови №11- ОД «Про створення комісії з
питань  техногенно  –екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  при
Чупахівській селищній раді».
2. Контроль за виконням 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

№12

14.01.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
двадцять третьої сесії сьомого 
скликання Чупахівської селищної 
ради від 24.12.2019 року «Про бюджет 
Чупахівської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік»

Керуючись  статтею  78  Бюджетного  кодексу  України,  статтею  28
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи
повідомлення Державної казначейської служби України №124 від 29.12.2020
року «Про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань державного
бюджету  (міжбюджетні  трансферти)  на  2020  рік»,  виконавчий  комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.  Внести зміни до розпису доходів  бюджету Чупахівської  селищної
обєднаної територіальної громади, а саме:

- збільшити планові показники за ККДБ 11010100 «Податок на доходи
фізичних осіб,  що сплачується податковими агентами,  із  доходів платника
податку у вигляді заробітної плати» в розмірі 5238,00 грн.

-  зменшити   планові  показники  за  ККДБ  41034500  «Субвенція  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» в розмірі 5238,00 грн.

2.  Рішення  «Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять  третьої  сесії
сьомого  скликання  Чупахівської  селищної  ради  від  24.12.2019  року  «Про
бюджет Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020
рік» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ
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