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                                          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  22.01.2020 року 
№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 
1 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чупахівській 

селищній раді за 2019 рік 

01 

2 Про організацію особистого прийому громадян працівниками 

апарату селищної ради на 2020 рік 

02 

3 Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів 

у лютому 2020 року на території Чупахівської селищної ради 

03 

4 Про затвердження акту про оприбуткування дров 04 

5 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно - 

корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 

суспільно - корисних робіт на 2020 рік на території Чупахівської 

селищної ради 

05 

6 Про затвердження переліку об’єктів та видів безоплатних 

громадських робіт для виконання засудженими особами  та 

порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення та кримінальне покарання  у вигляді безоплатних 

громадських робіт на 2020 рік на території Чупахівської 

селищної ради 

06 

7 Про зняття з обліку житлового будинку 07 

8 Про взяття під соціальний супровід 08 

9 Про вилучення малолітніх дітей 09 

10 Про місцеву комісію  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  

і надзвичайних ситуацій Чупахівської селищної ради 

10 

11 Про встановлення лімітів  використання  електричної  енергії  в 

натуральних показниках для бюджетних установ Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік 

11 

12 Про встановлення лімітів  використання природного газу  в 

натуральних показниках для бюджетних установ Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік 

12 

 

                                                                              



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 01                                                                                                   від 22.01.2020 

 

Селищний голова                                        О.В. Кужель 

секретар селищної ради                              М.М. Маслюк 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

1.  Биковець Ольга Миколаївна                   виконавчий  директор ПСП АФ 

                                                                       « Піонер» 

2. Воробйова Людмила Вікторівна            заступник селищного голови з  

                                                                       питань діяльності виконавчих  

                                                                       органів 

3. Залавський Костянтин Миколайович    в.о. старости Лантратівського    

                                                                       старостату 

4. Макарова Світлана Миколаївна             директор Чупахівської ЗОШ І-ІІ   

                                                                       ступенів 

5. Манчук Андрій Миколайович                бригадир ПСП АФ « Десна» 

6. Щербак Олена Олександрівна                приватний підприємець 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

 

1/01. С Л У Х А Л И: Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в   

         Чупахівській селищній раді за 2019 рік  

ДОПОВІДАЄ: Чуб П.А. – начальник відділу організаційно-кадрової,  

         загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та  

         юридичного забезпечення 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 01 приймається. 

 

2/02. С Л У Х А Л И: Про організацію особистого прийому громадян  

         працівниками апарату селищної ради на 2020 рік  

ДОПОВІДАЄ: Чуб П.А. – начальник відділу організаційно-кадрової,  

         загальної роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю та  

          юридичного забезпечення 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 02 приймається. 

 

3/03.С Л У Х А Л И: Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів у лютому 2020 року на території Чупахівської селищної ради  



ДОПОВІДАЄ: Калач В.М.-начальник відділу культури та туризму  

           Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 03 приймається. 

 

4/04. С Л У Х А Л И: Про затвердження акту про оприбуткування дров 

ДОПОВІДАЄ: Хижняк С.В – начальник відділу житлово-комунального  

          господарства 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 04 приймається. 

 

5/05. 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 оплачуваних суспільно - корисних  

         робіт на 2020 рік на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. – секретар 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 безоплат- 

         них громадських робіт для виконання засудженими особами  та поруш- 

         никами, на яких судом накладено адміністративне стягнення та кримі- 

         нальне покарання  у вигляді безоплатних громадських робіт на 2020 рік  

         на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 06 приймається. 

 

7/07. С Л У Х А Л И: Про зняття з обліку житлового будинку 
ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М. – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 07 приймається. 

 

8/08. С Л У Х А Л И: Про взяття під соціальний супровід 

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

         cім’ї, дітей та молоді  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 08 приймається. 

 

9/09. С Л У Х А Л И: Про вилучення малолітніх дітей 

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

         дітей та молоді  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 09 приймається. 

 

10/10. С Л У Х А Л И:Про місцеву комісію  з  питань  техногенно-екологічної   

          безпеки  і надзвичайних ситуацій Чупахівської селищної ради  

ДОПОВІДАЄ: Воробйова Л.В. – заступник селищного голови голови з  

          питань діяльності виконавчих органів   
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 10 приймається. 

 

11/11. С Л У Х А Л И: Про встановлення лімітів  використання  електричної    



          енергії  в натуральних показниках для бюджетних установ Чупахівської  

           селищної ради на 2020 рік  

ДОПОВІДАЄ: Хижняк С.В – начальник відділу житлово-комунального  

          господарства 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 11 приймається. 

 

12/12. С Л У Х А Л И: Про встановлення лімітів  використання природного     

          газу в натуральних показниках для бюджетних установ Чупахівської  

           селищної ради на 2020 рік  

ДОПОВІДАЄ: Хижняк С.В – начальник відділу житлово-комунального  

          господарства 

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 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про підсумки роботи із зверненнями  

громадян в Чупахівській  селищній  

раді за 2019 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 Чуба Павла Андрійовича про підсумки роботи із 

зверненнями громадян в  Чупахівській  селищній раді за 2019 рік, виконком 

селищної ради ВИРІШИВ: 

         1. Інформацію начальника  відділу  організаційно – кадрової, загальної 

роботи, документообігу, зв’язків  з громадськістю  та  юридичного  

забезпечення  Чупахівської селищної  ради  Чуб П. А. про підсумки роботи із 

зверненнями громадян в Чупахівській  селищній раді за 2019 рік прийняти до 

відома. 

         2. Визнати роботу по розгляду звернень громадян за підсумками 2019 

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  2019 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. 

        Всі  звернення,  які  надійшли  до  Чупахівської  селищної  ради   у 2019 

році  розглядалися на особистому прийомі селищного  голови. Загальна 

кількість зареєстрованих звернень за рік - 246. Позитивним моментом в 

роботі із зверненнями є майже стовідсоткове вирішення всіх питань. 

Найбільш громадян селищної  ради хвилює питання аграрної політики та 

земельних відносин – 188 звернень, соціального захисту - 14 звернень, 

комунальне господарство – 11 звернень, та інші питання.   Питання про 

порушення відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені 

порушення, тяганина та формальний розгляд пропозицій, заяв і скарг 

громадян, не порушувались так як скарг від громадян не поступало.         

 

 

Начальник   відділу  організаційно – кадрової,  

загальної роботи, зв’язків  з громадськістю  

 та  юридичного  забезпечення                  Павло ЧУБ  

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 02 

 

22.01.2020                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про  організацію особистого 

прийому громадян працівниками 

апарату селищної ради на 2020 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 

Чуба Павла Андрійовича 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 2020 рік. ( Додаток 1) 

2. Затвердити графік виїздного прийому громадян працівниками 

апарату селищної ради в Грінченківському старостаті на 2020 рік. 

(Додаток 2) 

       3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

ГРАФІК 

прийому  громадян працівниками апарату селищної ради   

на 2020 рік 

 

 
 

_________________ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Посада  ПІБ посадової 

особи 

День прийому 

громадян 

Години прийому 

громадян  

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  

Воробйова 

Людмила 

Вікторівна  

Вівторок, середа, 

четвер, п’ятниця 

з 8-00 год. до 15-00 год 

4 Начальник  відділу 

економічного   

розвитку, 

інвестицій, 

регуляторної 

діяльності, 

земельних відносин  

та екології 

Гончар  Тетяна  

Василівна 

Вівторок , 

 

 четвер   

з 8-00 год. до 15-00 год 

 

з 8-00 год. до 12-00 год 

 

 

5 Старший  

інспектор відділу  з 

надання  

адміністративних  

та  соціальних 

послуг  

Невдачина  

Тетяна 

Дмитрівна 

Понеділок і середа  -

реєстрація/зняття з 

реєстрації місця 

проживання; 

Вівторок і четвер – 

видача довідок  

з 8-00 год. до 15-00 год 

 

 

6 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 15-00 год 

7 Начальник відділу 

« Центр надання 

адміністративних 

та соціальних 

послуг» 

Кузьменко Лідія 

Григорівна  

Вівторок, середа, 

четвер 

З 08-00 год до 15-00 год 



Додаток 2 

ГРАФІК 

виїздного прийому  громадян працівниками апарату селищної ради   

в Грінченківському старостаті на 2020 рік 

 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Посада  ПІБ посадової 

особи 

День прийому 

громадян 

Години прийому 

громадян  

1 Секретар селищної  

ради 

Маслюк Микола 

Миколайович 

перший вівторок, 

остання п’ятниця 

місяця  

з 9-00 год. до 12-00 год 

2 Заступник 

селищного   голови  

з питань  діяльності  

виконавчих органів  

Воробйова 

Людмила 

Вікторівна  

другий вівторок,  

останній четвер 

місяця 

з 9-00 год. до 12-00 год 

3 Начальник  відділу 

економічного   

розвитку, 

інвестицій, 

регуляторної 

діяльності, 

земельних відносин  

та екології 

Гончар  Тетяна  

Василівна 

Перша та третя 

середа місяця 

 

з 9-00 год. до 12-00 год 

 

 

 

4 Старший  

інспектор відділу  з 

надання  

адміністративних  

та  соціальних 

послуг  

Невдачина  

Тетяна 

Дмитрівна 

 Перша п’ятниця та 

третій вівторок 

місяця 

з 9-00 год. до 12-00 год 

 

 

5 Начальник відділу  

організаційно – 

кадрової, загальної 

роботи, 

документообігу, 

зв’язків  з 

громадськістю  та  

юридичного  

забезпечення  

Чуб  Павло  

Андрійович 

Четвертий  вівторок 

та третя п’ятниця 

місяця 

з 9-00 год до 12-00 год 

6 КУ «Центр надання 

соціальних послуг 

Чупахівської 

селищної ради» 

 

Спеціалісти  Другий  четвер, 

четверта середа 

місяця 

з 9-00 год до 12-00 год 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 03 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про затвердження Плану 

проведення культурно-масових 

заходів у лютому 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 лютому 2020 року на території Чупахівської селищної ради, виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 

лютому 2020 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

проведення культурно-масових заходів                                                                             

у лютому 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. 

 

 

Комплекс заходів  

присвячених Дню Святого 

Валентина:                               

• Ліричне віче «Там, де 

зароджується любов»  

• Розважальний вечір«Любов 

потрібна кожному»                                                                                          

• Вечір відпочинку з ігровою 

програмою «Любов потрібна 

кожному»                                                                                          

• Ігрова розважальна 

програма «На крилах 

кохання»                                   

• Розважальний вечір-

конкурс «Амурні справи» 

• Святкові частування  

«Кохання – то вічна краса» 

• Інформхвилина «Кохання 

схоже на сон» 

• Розважальний вечір-

конкурс «Амурні справи» 

лютий                

( 14.02) 

 

 

 

 

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. 

 

 

14. 

 

 

Комплекс заходів з нагоди 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав  

• Урочисте зібрання  «Вогнем 

і полум’ям війни чужої 

охрещені, обпалені навік» 

• Спогад-бесіда «Одвічний 

біль» 

• Сумні сторінки історії , 

бесіда «Гірка пам’ять ятрить 

і досі душу»  

• Зустріч-спогад «Війна 

пройшла по їхніх долях» 

 

• Виставка-спогад «Афган 

далекий і чужий, у кожній 

пам’яті живий» 

лютий                

(15.02) 

 

 

 

 

Чупахівський БК  

 

 

Лантратівський БК 

  

                           

Оленинський СК         

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради     

Грінченківська 

бібліотека-філія  

Калач В.М. 

 

 

 

Колєснік В.С. 

 

 

Іванова О.І. 

 

 

Кузьменко А.Г. 

 

Горобець І.В. 

 

 

Хрякова М.М. 

 

 

 

15. 

 

 

 

Комплекс заходів з нагоди 

Дня Героїв Небесної Сотні:   

• Історичний колаж «Небесна 

Сотня у вирій полетіла»                      

 

 

лютий                

(20.02) 

 

 

Чупахівський БК  

 

 

 

 

 

Колєснік В.С. 

 

 

 



16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

19. 

• Патріотична година «Імена, 

які стали легендою»   

• Тематичний захід «Живим 

уклін – загиблим слава!»   

 

• Виставка-інформація «Герої 

Небесної Сотні»   

 

• Бесіда-обговорення «Між 

війною і нами – вони стали 

щитом»                                                            

Оленинський СК    

 

Новопостроєнський 

СК 

 

КЗ «Публічна 

бібліотека  

Чупахівської 

селищної ради 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

  

Кузьменко А.Г.  

 

Пасльон Т.М 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

 

20. 

 

 

21. 

Комплекс заходів до 

Міжнародного Дня рідної 

мови 

• Свято «Рідна мово, будь не 

тільки святом, а й насущним 

хлібом на землі»    

• Тематична поличка «Рідна 

мова всесвіту основа»                                                      

лютий                

(21.02) 

 

КЗ «Публічна 

бібліотека  

Чупахівської 

селищної ради 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

22 

 

 

 

 

23 

Комплекс заходів до 

Масляного тижня:                                         

• Театралізоване дійство «На 

Масляну співайте, грайте, 

усіх людей млинцями 

пригощайте!» 

 

• Народознавча година 

«Масляна до нас іде, 

смаколики несе»                                            

лютий                

(22.02) 

 

 

Чупахівський БК  

Лантратівський БК                          

Оленинський СК                            

Грінченківський СК 

Новопостроєнський 

СК 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Калач В.М. 

 

Колєснік В.С. 

Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г.                                                                      

Манчук В.О. 

Пасльон Т.М 

 

 

Горобець І.В. 

 

 

Начальника відділу культури                                                                                                              

та туризму:                                                                                    Віра КАЛАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 04 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про затвердження акту  

на оприбуткування дров 

  

Відповідно до статтей 52, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства Світлани Хижняк про затвердження 

акту на оприбуткування дров виконком селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити акт на оприбуткування дров що додається        

 

 

 

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 05 

 

від 22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 
 

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

для виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді оплачуваних суспільно - корисних робіт на 2020 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, 

яким передбачено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт  

(суспільно корисних робіт), які полягають у виконанні оплачуваних 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 оплачуваних  суспільно-корисних робіт на 2020 рік на території 

Чупахівської селищної ради (додається). 

    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження  

перелік об’єктів, та видів суспільно-корисних робіт для  виконання  поруш-

никами, на яких судом накладено адміністративне  стягнення у вигляді 

оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2020 рік  на території Чупахівської 

селищної ради.  

     3. Призначити особу, яка буде відповідати за стан виконання 

порушниками, на яких судом накладено адміністративне  стягнення у вигляді 

оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2020 рік  на території Чупахівської 

селищної ради Миколу Маслюка, секретаря 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 22.01.2020  № 05 

в Сумській області 

Наталія ЯРОШЕНКО 

 

                                                           

ПЕРЕЛІК  

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

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних 

суспільно - корисних робіт на 2020 рік на території Чупахівської селищної 

ради 
 

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних 

оплачуваних робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території селищної ради  

( смт Чупахівка, Грінченківський та Лантратівський 

старостати ) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків в смт 

Чупахівка 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 

прилегла територія  

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану *, 

рубання дров в опалювальний 
період 

4 Селищний та сільські стадіони Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради, 

Лантратівського та Грінченківського старостатів 

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. 
 

 

Секретар                                              Микола МАСЛЮК 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 06 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

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

для виконання  засудженими особами та порушниками, на яких судом 

накладено  адміністративне стягнення та кримінальне покарання у 

вигляді безоплатних громадських робіт на 2020 рік на території  

Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтею 56 Кримінального кодексу України, статтею 39 Кримінально – 

виконавчого кодексу України та статтею 3213 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, з метою належної організації виконання 

засудженими особами та порушниками, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді безоплатних 

громадських робіт на території Чупахівської селищної ради, виконавчий 

комітет ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити перелік об’єктів  та видів безоплатних громадських  робіт 

для  виконання засудженими особами  та порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення та кримінальне  покарання  у вигляді 

безоплатних громадських  робіт на 2020 рік на території Чупахівської 

селищної ради ( додається ). 

    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження  

переліку об’єктів та видів безоплатних громадських  робіт для виконання 

засудженими особами  та порушниками, на яких судом накладено  

адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді безоплатних 

громадських робіт на 2020 рік на території Чупахівської селищної ради 

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

особами та порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнен-

ня та кримінальне покарання у вигляді безоплатних громадських робіт на 

2020 рік на території Чупахівської селищної ради Миколу Маслюка, 

секретаря Чупахівської селищної ради. 

    4. Проводити ознайомлення засуджених та порушників з технікою безпеки 

при виконанні безоплатних 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 22.01.2020  № 06 

в Сумській області 

Наталія ЯРОШЕНКО 

 

                                                           

ПЕРЕЛІК  

об’єктів та видів безоплатних громадських робіт для виконання засудженими 

особами  та порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення та кримінальне покарання  у вигляді безоплатних громадських 

робіт на 2020 рік на території Чупахівської селищної ради 
 

 

1 Назва об’єкту Види безоплатних 

громадських робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території селищної ради  

( смт Чупахівка, Грінченківський та Лантратівський 

старостати ) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків в смт 

Чупахівка 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 

прилегла територія  

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану *, 

рубання дров в опалювальний 

період 

4 Селищний та сільські стадіони Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради, 

Лантратівського та Грінченківського старостатів 

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. 

 

Секретар                                              Микола МАСЛЮК 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 07 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про зняття з обліку  

житлового будинку 

 

  Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30, статтями 52, 53 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положенням про порядок 

присвоєння та зміни поштових адрес ( поділ з присвоєнням окремого 

поштового номера) об’єктам нерухомого майна на території Чупахівської 

селищної ради» затвердженим рішенням виконавчого комітету від 07.10.2019 

№ 62  та  розглянувши Протокол № 01 від 16.01.2020  засідання комісії з 

питань проведення інвентаризації житлових будинків на території 

Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Зняти з обліку житловий будинок розташований за адресою: смт 

Чупахівка, вул. Снайперська, буд.41, що належить гр. Кудашкіній 

Ользі Вікторівні. 

2. Поштову адресу приватної земельної ділянки з кадастровим номером 

5920355500:02:003:2093, смт Чупахівка, вул. Снайперська, 41, 

залишити без змін. 

 

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 08 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про взяття під соціальний супровід 

 

      Розглянувши протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини  

від 15 січня 2020 року № 3  з питання взяття під соціальний супровід, 

керуючись  статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком Чупахівської селищної ради 
ВИРІШИВ: 
      1. Взяти під соціальний супровід  сім'ї Головко Юлії Володимирівни, 

06.10.2000 р.н. та Козирєвої Марини Ігорівни, 12.06.1985 р.н. як сім'ї, які 

потрапили у складні життєві обставини. 

      2. Здійснення соціального супроводу покласти на фахівця із соціальної 

роботи  Комунальної установи «Центр надання соціальних  послуг 

Чупахівської селищної ради» 
      3. Контроль за виконанням цього рішення  покладаю на заступника 

селищного голови Людмилу Воробйову. 

 

 
        

       Селищний голова                                       Олександр   КУЖЕЛЬ 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 09 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про вилучення малолітніх дітей 

 

      Розглянувши протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини  

від 15 січня 2020 року № 3, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року  № 866 «Про питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної  із захистом прав дитини», статтею 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Чупахівської селищної 

ради ВИРІШИВ: 
1. Надати Фроловій Людмилі Володимирівні термін до одного місяця для 

створення належних умов проживання малолітніх дітей Фролова Максима 

Володимировича, 13.06.2016 р.н. та Фролова Володимира Володимировича, 

03.12.2014 р.н. 

2.  Забезпечити відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. 

    3. У разі невиконання умов звернутися до служби у справах дітей 

Охтирської РДА з клопотанням підготувати позов до Охтирського 

міськрайонного суду щодо вилучення Фролова Максима Володимировича, 

13.06.2016 р.н. та Фролова Володимира Володимировича, 03.12.2014 р.н. у 

матері Фролової Людмили Володимирівни без позбавлення батьківських 

прав. 

      4. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на заступника 

селищного голови Людмилу Воробйову. 

     

 

 

     Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 10 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про місцеву комісію  з  питань  техногенно- 

екологічної  безпеки  і надзвичайних 

ситуацій Чупахівської селищної ради 

  

                 З  метою  вдосконалення  роботи  комісії  з  питань  техногенно-

екологічної  безпеки і  надзвичайних  ситуацій об’єднаної   територіальної 

громади, на виконання  вимог  Типового  положення  про  регіональну  та  

місцеву   комісію з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і надзвичайних 

ситуацій,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  

17.06.2016 № 409,  керуючись   частиною  шостою  статті  59  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити : 

1) Положення  про  місцеву комісію  з  питань  техногенно-екологічної  

безпеки  і надзвичайних ситуацій Чупахівської селищної ради  (додаток 1) 

2) Склад  місцевої комісії  з  питань техногенно-екологічної  безпеки  і 

надзвичайних ситуацій об’єднаної   територіальної громади  (додаток 2) 

2. Контроль  за виконанням  даного   рішення  покласти  на  заступника  

з  питань  діяльності виконавчих  органів ради  Людмилу Воробйову  

 

 

 

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                               Рішення виконавчого  

комітету ради об’єднаної 
територіальної громади  
__________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Чупахівської селищної ради 

 

1. Загальна частина. 

1.1 Місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Чупахівської селищної ради (далі – Комісія) 

утворюється виконавчим комітетом селищної ради для координації 

діяльності, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням 

техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків 

надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і 

реагування на них.  
1.2  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, також указами Президента України і постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної і регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та цим 

Положенням. 

  
2. Основними завданнями Комісії на території  

                                Чупахівської селищної ради є:  
2.1 координація діяльності, пов’язаної із:  

функціонуванням ланки об’єднаної територіальної громади територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка ОТГ);  
здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту,  

а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування 

його про дії в умовах такої ситуації;  
залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, надання гуманітарної допомоги;  
забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки; 

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;  

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;  
здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;  
організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

залучення для цього необхідних сил і засобів цивільного захисту; 



2.2. організацією та здійсненням:  
заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок 

надзвичайної ситуації;  
заходів з евакуації (у разі потреби); 

 радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайної ситуації; 
вжиттям заходів до забезпечення готовності Ланки ОТГ територіальної  
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) до 

дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;  
здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної 

ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них 

територіях;  
інформуванням органів управління цивільного захисту та населення 

про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;  
2.3.  забезпеченням:  
живучості об’єктів економіки та державного управління під час 

реагування на надзвичайну ситуацію;        
стабільного функціонування об’єктів життєдіяльності під час 

виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ 

та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів;  
безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг 

поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку;  
санітарного та епідемічного благополуччя населення;  
організацією та керівництвом за проведенням робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня;  
встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу 

транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та 
споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних 
газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, портів, мостів, 

шляхопроводів тощо.  
2.4. Визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, 

що виникають під час:  
функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;  

- здійснення заходів:  
щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок 

надзвичайної ситуації;  
щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації;  
порушення умов належного функціонування об’єктів життєдіяльності 

населення, національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального 

захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища.  
2.5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  
-  у режимі повсякденної діяльності: 

здійснює координацію діяльності щодо розроблення і виконання 

цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного 

захисту та техногенно-екологічної безпеки;  



здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних 

втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення 

надзвичайної ситуації;  
бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення 

діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності, що використовують небезпечні технології;  
сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за 

функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;  
координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків 

масових харчових отруєнь населення;  
- у режимі підвищеної готовності:  
здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження 

та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом 

епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими 

отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і 

прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів;  
організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення 

сталого функціонування господарських об’єктів;  
забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації місцевого рівня;  
готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування 

заходів реагування на надзвичайну ситуацію;  
координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання 

таких резервів;  
забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і 

використання енергоносіїв у разі виникнення надзвичайної ситуації 

підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного 

комплексу;  
- у режимі надзвичайної ситуації:  
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ, а також громадських організацій щодо надання 

допомоги населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації; 

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації 

місцевого рівня;  
залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 



використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших 

ресурсів і запасів;  
вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах;  
забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;  
встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання 

і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня;  
організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 

природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної 

ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;  
приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації 

за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне 

подання до територіального органу ДСНС України зазначених матеріалів;  
вивчає обставини, що склалися, та подає виконавчому комітету ради 

об’єднаної територіальної громади інформацію про вжиті заходи, причини 

виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також 

пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;  
- у режимі надзвичайного стану:  
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами 

законів України « Про правовий режим воєнного стану», « Про правовий 

режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;  
- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів місцевого 

самоврядування. 

  
3. Комісія має право:  

3.1 залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку 

до робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і 

засоби цивільного захисту Ланки ОТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;  
3.2 заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та 

організацій, розташованих в межах адміністративної території селищної  

ради, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні 

доручення;  
         3.3 одержувати від територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ 

та організацій, розташованих на території Чупахівської селищної, матеріали і 

документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;  
3.3 залучати до участі у своїй роботі представників територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

Чупахівської селищної ради  (за погодженням з їх керівниками);  



3.4 розглядати матеріали розслідувань про причини виникнення і 

наслідки надзвичайної ситуації та передавати їх уповноваженим органам, які 

приймають рішення про відкриття та розгляд справи. 

 

4. Прикінцеві положення 

4.1 Головою Комісії є голова Чупахівської селищної ради.  
4.2 Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його 

дорученням заступник голови.  
4.3 Засідання Комісії веде голова Чупахівської селищної ради, а за його 

відсутності –заступник голови.  
4.4 Посадовий склад Комісії затверджується виконавчим комітетом 

голова Чупахівської селищної ради на основі пропозицій територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території селищної ради.  
4.5 Персональний склад Комісії затверджується головою Комісії.  

4.6 Голова Комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.  

 4.7 Голова Комісії має право:  
залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації 

або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, 

медичні та інші сили і засоби цивільного захисту відповідно до 

законодавства;  
приймати в межах повноважень Комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію;  
вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків;  
4.8 делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови Комісії.  
4.9 Робочим органом Комісії (секретаріатом), що забезпечує 

підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за 

виконанням її рішень, є підрозділ з питань цивільного захисту Чупахівської 

селищної ради 

4.10  Комісія проводить засідання на постійній основі.  
4.11 Рішення Комісії приймаються колегіально більш як двома 

третинами складу Комісії. Член Комісії, який не підтримує пропозиції та 

рекомендації, прийняті Комісією, може викласти у письмовій формі свою 

особисту думку, що додається до протоколу засідання. 
 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                            рішенням виконкому  

                                                                            22 січня 2020 року № 10 

 

 

СКЛАД  

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Чупахівської селищної ради 

 

 

з.п. 

Посада за обов’язками 

Комісії  
Посада в громаді, П.І.Б. 

1. 
Голова Комісії  

Селищний голова   

Кужель Олександр Володимирович 

2. Заступник голови Комісії   

 

Заступник селищного голови 

Воробйова Людмила Вікторівна  

Члени комісії 

3. В.о.Старости Лантратівського старостату – Залавський Костянтин 

Миколайович  

Начальник КУ «Центр надання соціальних послуг» -  Саєнко Оксана 

Валентинівна 

Головний лікар КНП « ЦНПМД» - Ашурова Галина Генадіївна 

Начальник відділу культури та туризму – Калач Віра Миколаївна  

Начальник відділу освіти, молоді та спорту – Полуйко Валентина 

Володимирівна 

Заступник начальника Охтирського відділу поліції – Тіщенко 

Олександр Миколайович 

Відповідальний секретар комісії — Гончар Тетяна Василівна  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 11 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 
 

Про встановлення лімітів  

використання електричної енергії 

в натуральних показниках 

для бюджетних установ Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік     

        

        Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року  

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів», та заслухавши 

інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Світлани Хижняк про 

встановлення лімітів  використання  електричної  енергії  в натуральних 

показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на 2020 рік, 

виконавчий комітет ВИРІШИВ: 

     1. Інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Хижняк С.В. про 

встановлення лімітів  використання  електричної енергії в натуральних 

показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на  2020 рік 

прийняти до відома. 

     2. Призначити відповідальну особу за ефективне використання 

енергоносіїв - начальника відділу ЖКГ та благоустрою Хижняк С.В.         

     3. Довести ліміти по енергоносіям кожному структурному підрозділу 

(додаються).   

     4. Відповідальним особам за ефективне використання енергоносіїв 

забезпечити щомісячне використання енергоносіїв в межах доведених їм 

лімітів.      

     5. 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 

№ 12 

 

22.01.2020                                                                                  смт Чупахівка 
 

Про встановлення лімітів  

використання природного газу 

в натуральних показниках 

для бюджетних установ Чупахівської 

селищної ради на 2020 рік     

        

        Керуючись статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року  

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів», та заслухавши 

інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Світлани Хижняк про 

встановлення лімітів використання природного газу в натуральних 

показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на 2020 рік, 

виконавчий комітет ВИРІШИВ: 

     1. Інформацію начальника відділу ЖКГ та благоустрою Хижняк С.В. про 

встановлення лімітів  використання  природного газу в натуральних 

показниках для бюджетних установ Чупахівської селищної ради на  2020 рік 

прийняти до відома. 

     2. Призначити відповідальну особу за ефективне використання 

природного газу - начальника відділу ЖКГ та благоустрою Хижняк С.В.         

     3. Довести ліміти по використанню природного газу кожному 

структурному підрозділу (додаються).   

     4. Відповідальним особам за ефективне використання природного газу 

забезпечити щомісячне використання природного газу в межах доведених їм 

лімітів.      

     5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.                           

 

                 

            Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

                                                          Л І М І  Т И 

використання природного газу в натуральних показниках для 

бюджетних установ Чупахівської селищної ради на  2020 рік 

 

 

№ 

з/п 

Назва та 

адреса 

установи 

Опал. 

період 

2020 рік 
січень лютий березень квітень листопад грудень 

1 селищна рада, 

смт Чупахівка 

вул.Воздвижен-

ська №1 

3130 620 580 465 180 510 775 

 

 

 

Селищний  голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ 
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