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1 Про  затвердження  річного  звіту  про  виконання  бюджету
Чупахівської селищної об'єднаної територіальної 
громади за 2020 рік

13

2 Про затвердження висновку фінансового відділу про обсяг 
вільного залишку бюджетних коштів загального та 
спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади станом на 01.01.2021 року

14

3 Про стан злочинності та заходи щодо профілактики 
правопорушень на території Чупахівської селищної ради 

15

4 Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті 
Чупахівської селищної ради

16

5 Про  затвердження  плану  проведення  культурно-масових
заходів  у  лютому  2021  року  на  території  Чупахівської
селищної ради.
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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 Сев'ян -                                                 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 :

1/13. С Л У Х А Л И: Про затвердження річного звіту про виконання бюджету
Чупахівської селищної об'єднаної територіальної 
громади за 2020 рік
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу Чупахівської
селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 13 приймається.

2/14. С Л У Х А Л И: Про затвердження висновку фінансовго відділу про обсяг 
вільного залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів 
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2021 
року
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу Чупахівської
селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 14 приймається.

3/15.С  Л  У  Х А  Л  И:  Про  стан  злочинності  та  заходи  щодо  профілактики
правопорушень на території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:  Олександр  Луценко  –  старший  дільничий  офіцер  поліції
Охтирського районного відділу поліції.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 15 приймається.

4/16.С Л У Х А Л И: Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Чупахівської 
селищної ради

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 16 приймається.



5/17.  СЛУХАЛИ:  Про  затвердження  плану  проведення  культурно-масових
заходів у березні 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 № 17 приймається

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№13

14.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження річного звіту
про виконання бюджету Чупахівської
селищної об'єднаної територіальної 
громади за 2020 рік

Керуючись  частиною  1  статті  76,  частиною  4  статті  80  Бюджетного
Кодексу України, пунктом 23 статті 26 , статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та  обговоривши  звіт  начальника
фінансового  відділу  Чупахівської  селищної  ради  Анни  Касьяненко  про
підсумки  виконання  бюджету  за  2020  рік,  виконавчий  комітет  Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Звіт начальника фінансового відділу Чупахівської селищної ради про
виконання бюджету Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади
за 2020 рік взяти до уваги (додаток 1).

3.  Рішення  «Про  затвердження  річного  звіту  про  виконання  бюджету
Чупахівської  селищної  об'єднаної  територіальної  громади  за  2020  рік»  в
послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1
До рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради №13

від   .02.2021 року

Звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної об'єднаної
територіальної громади за 2020 рік

Бюджет  по  доходах  Чупахівської  селищної  об'єднаної  територіальної
громади за 2020 рік, з урахуванням трансфертів, у цілому виконано на     104,31
%.  При  уточненому  плані  в  сумі  22 817  318,14  грн.  фактично  надійшло  до
бюджету 23 801 576,29 грн.

По  загальному  фонду  бюджету Чупахівської  селищної  об'єднаної
територіальної  громади за 2020  рік план  по  доходах,  без  урахування
трансфертів, виконано на 110,29 %. При уточненому плані в сумі 9 948 000 грн.
фактично надійшло до бюджету 10 972 084,10 грн., тобто перевиконання плану
становить 1 024 084,10 грн.

Крім цього, з державного бюджету отримано субвенцій на загальну суму -
9 216  440,  00  грн.,  у  тому  числі:  базова  дотація  -  3 658 000,00грн.,  освітня
субвенція –5 429 500,00 грн., медична субвенція –718 700,00 грн., субвенція з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій – 698 827,55 грн.,
дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти –          1
345  600,00  грн.,  субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції  з  державного  бюджету  –  28 366,71  грн., субвенція  з  місцевого
бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої
освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету в сумі 124 865,80 грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення
переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров`я  за  рахунок  коштів  медичної
субвенції в сумі- 66 498,14 грн.  

Видатки  загального  фонду  в  цілому виконано  на  95,96%.  На  2020  рік
планувалось  витратити  23 080 534,71  грн.,  а  фактично  використано  –
22 149 003, грн..

По спеціальному фонду видаткову частину бюджету виконано на 82,98%.



Доходи загального та спеціального фондів бюджету 
Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади

за 2020 рік

Код  Назва доходів
Уточн.

річний план
Факт

%
викон.

Загальний фонд
10000000 Податкові надходження  9 933 000,00 10 882 248,44 109,56

11000000

Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості  6 057 700,00 7 049 092,17 116,37

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб 6 057 700,00 7 049 092,17 116,37

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати 3 000 600,00 3 644 355,10 121,45

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата 3 018 100,00 3 377 100,70 111,89

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 39 000,00 27 636,37 70,86

13000000

Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів 36 000,00 69 623,49 193,40

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 35 000,00 69 243,03 197,84

13010100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування 25 000,00 57 912,03 231,65

13010200

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного 
користування) 10 000,00 11 331,00 113,31

13030000
Рентна плата за користування 
надрами 1 000,00 380,46 38,05

13030100

Рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного 
значення 1 000,00 380,46 38,05

14000000 Внутрішні податки на товари та 60 000,00 72 497,00 120,83



послуги  

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 60 000,00 72 467,00 120,83

18000000 Місцеві податки 3 779 300,00 3 691 035,78 97,66
18010000 Податок на майно 950 000,00 817 052,56 86,01

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 8 000,00 1 960,99 24,51

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 20 000,00  24 865,70 124,33

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 20 100,00 8 562,89 42,60

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 65 000,00 86 580,67 133,20

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 650 000,00 545 583,50 83,94

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 100 000,00 110 394,81 110,39

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 86 900,00 38 104,00 45,00

18050000 Єдиний податок  2 829 300,00 2 873 983,22 101,58

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 26 000,00 10 430,61 40,12

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 500 300,00 600 363,39 120,00

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків` 2 303 000,00 2 263 189,22 98,27

20000000 Неподаткові надходження  15 000,00 89 835,66 598,90

21000000
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності  2 000,00 136,00 6,80

21080000 Інші надходження  2 000,00 136,00 6,80

21081100
Адміністративні штрафи та інші 
санкції 2 000,00 136,00 6,80

22000000

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 13 000,00 5 583,92 42,95

22010000
Плата за надання адміністративних 
послуг 5 000,00 1 452,59 29,05

22012500 Плата за надання інших 3 000,00 1 452,59 48,42



адміністративних послуг

22012600

Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень 2 000,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  8 000,00 4 131,33 51,64

22090100

 Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину 
і дарування  8 000,00 4 131,33 51, 64

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 84 115,74 0,00

84 115,74 0,0024060000 Інші надходження  0,00
24060300 Інші надходження  0,00

84 115,74 0,00
40000000 Офіційні трансферти  12 869 318,14 12 829 492,19 99,69

41000000 Від органів державного управління  12 869 318,14 12 829 492,19 99,69

41020000
Дотації з державного бюджету 
місцевим бюджетам 3 658 000,00 3 658 000,00 100,00

41020100 Базова дотація 3 658 000,00 3 658 000,00 100,00

41030000
Субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 6 852 266,00 6 845 221,54 99,90

41033900
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 5 429 050,00 5 429 000,00 100,00

41034200
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам 718 700,00 716 893,99 99,75

41034500

Субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій 704 066,00 698 827,55 99,26

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на 
здійсне- ння переданих з державного 
бюджету видатків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров`я 
за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету 1 345 600,00 1 345 600,00 100,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам 1 013 452,14 980 670,65 96,77

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за 
рахунок відпо- відної субвенції з 
державного бюджету 61 129,00 28 366,71 46,40

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
`Нова українська школа` за рахунок 

124 885,00 124 865,80 99,96



відповідної субвенції з державного 
бюджету

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок 
коштів медичної субвенції, 2 099,14 2 099,14 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 260 140,00 260 140,00 100,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони 
здоров`я за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 66 399,00 66 399,00 100,00

Всього без урахування трансферт 9 948 800,00 10 972 094,10 110,29

Всього 22 817 318,14 23 801 576,29 104,31
Спеціальний фонд

10000000 Податкові надходження  0,00 21 138,34 0,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 21 138,34 0,00

19010000 Екологічний податок 0,00 21 138,34 0,00

19010100

Екологічний податок, який 
справляється за викиди в атмосферне 
повітря забрудню- ючих речовин 
стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 0,00 19 899,57 0,00

19010200

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об`єкти 0,00 1 238,77 0,00

20000000 Неподаткові надходження  172 562,00 474 610,06 275,04

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 235,53 0,00

24060000 Інші надходження 0,00 235,53 0,00

24062100 

 Грошові стягнення за шкоду, 
заподіяну порушенням законодавства
про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 0,00 235,53 0,00

25000000
Власні надходження бюджетних 
установ  172 562,00 301 812,53 274,90

25010000

Надходження від плати за послуги, 
що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 172 562,00 143 245,38 83,07

25010100

Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 170 562,00 136 397,96 79,97

25010300

Плата за оренду майна бюджетних 
установ, що здійснюється відповідно 
до Закону України `Про оренду 
державного та комунального майна` 2 000,00 3 206,88 160,34



25010400

Надходження бюджетних установ від 
реалізації в установленому порядку 
майна (крім нерухомого майна) 0,00 3 640,54 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ  0,00 331 129,15 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 331 129,15 0,00

25020200

Надходження, що отримують 
бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому 
числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок
та розміщених на них інших об` 0,00 26,42 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталами 9 890,00 0,00

33000000
Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 9 890,00 0,00

33010000 Кошти від продажу землі 9 890,00 0,00

33010100

Кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності,
та земельних ділянок, які знаходяться
на території Автономної Республіки 
Крим. 9 890,00 0,00

Всього без урахування трансферт 172 562,00 505 638,40 293,02

Всього 172 562,00 505 638,40 293,02

Видатки загального фонду бюджету 
Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади

за 2020 рік



Код Показник
План на рік з
урахуванням

змін

Касові
видатки за
вказаний

період

%
виконання

на вказаний
період

(гр8/гр5*10
0)

01 Чупахівська селищна рада 8 407 100,14 7 915 606,33 94,15

0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

3 180 600,00
3 166 254,45

99,55

0191 Проведення місцевих виборів 498 800,00 498 800,00 100,00

2111

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

1 707 700,00
1 695 595,11

99,29

2144
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

73 818,14
73 818,14

100,00

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 205 500,00 200 168,93 97,41

4060
Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

945 352,00 904 309,78 95,66

5061

Забезпечення діяльності місцевих 
центрів фізичного здоров`я населення 
`Спорт для всіх` та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

3 500,00 3,499,00 99,97

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

15 000,00 1 704,07 11,36

6014
Забезпечення збору та вивезення 
сміття і відходів

4 200,00 0,00 0,00

6020

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та організацій, 
що виробляють, виконують та/або 
надають житлово-комунальні послуги

315 000,00 315 000,00 100,00

6030
Організація благоустрою населених 
пунктів

616 130,00 497 516,90 80,75

7130 Здійснення заходів із землеустрою 30 000,00 30 000,00 100,00

7461
Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету

669 600,00 528 939,95 78,99

7610
Сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва

12 000,00 0,00 0,00

8330
Інша діяльність у сфері екології та 
охорони природних ресурсів

129 900,00 0,00 0,00

06 Відділ освіти, молоді та спорту 11 359 829,68 11 112 091,40 97,82



Чупахівської селищної ради

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

275 688,77 250 352,63 90,81

1010 Надання дошкільної освіти 2 013 120,00 1 932 030,93 95,97

1020

Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 
(у тому числі з дошкільними 
підрозділами (відділеннями, групами))

8 572 950,68 8 461 507,37 98,70

1090
Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми

136 000,00 124 084,48 91,24

1150
Методичне забезпечення діяльності 
закладів освіти

159 470,23 159 470,23 100,00

1161
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

202 600,00 184 645,76 91,14

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей 
(крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи)

0,00 0,00 0,00

08
Орган з питань праці та соціального
захисту населення

1 879 335,00 1 772 873,84 94,34

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

309 659,00 309 396,37 99,92

3032
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв`язку

8 160,00 5 700,47 69,86

3160

Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку,особам з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування  і потребують 
сторонньої допомоги

10 200,00 9948,80 97,54

3191
Інші видатки на соціальний захист 
ветеранів війни та праці

17 481,00 2 526,00 14,45

3241
Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

1 432 376,00 1 422 395,60 99,30

3242
Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

101 459,00 22 906,60 22,58

37
Фінансовий відділ Чупахівської 
селищної ради

1 434 269,89 1 348 432,35 94,02

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об`єднаних територіальних 
громадах

524 406,00 513 949,00 98,01

9410 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 

718 700,00 716 893,99 99,75



охорони здоров`я за рахунок коштів 
медичної субвенції

9420

Субвенція з місцевого бюджету за 
рахунок залишку коштів медичної 
субвенції, що утворився  на початок  
бюджетного  періоду

336,89 0,00 0,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 190 827,00 117 589,36 61,62

Усього 23 080 534,71 22 149003,92 95,96

Видатки спеціального фонду бюджету 
Чупахівської селищної об'єднаної територіальної громади

за 2020 рік



Код Показник План на рік з
урахуван-
ням змін

Касові
видатки за
вказаний

період

%
виконанн

я на
вказаний

період
(гр8/гр5*

100)
01 Чупахівська селищна рада 706 066,00 899 432,52 99,26

9,256

0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне 
та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

0,00 4 069,27 0,00

4030
Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 16 290,75 0,00

4060 Забезпечення діяльності палаців i 
будинків культури, клубів, центрів 
дозвілля та iнших клубних закладів

2 000,00 180 244,95

7363 Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих
територій

704 066,00 698 827,55 99,26

06 Відділ освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради

479 696,42 407 352,28 84,91

1010 Надання дошкільної освіти 106 754,00 79 371,47 45,02

1020 Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти (у 
тому числі з дошкільними підрозділами 
(відділеннями, групами))

229 929,00 280 895,92 57,62

7363 Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих
територій

143 013,42 47 084,89 32,92

08
Орган з питань праці та соціального 
захисту населення 

14 440,00
0,00

0,00

3241
 Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері соціального захисту і соціального

14 440,00 0,00 0,00

37
Фінансовий відділ Чупахівської 
селищної ради

465 000,00 455 395,00 97,93

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 465 000,00 455 395,00 97,93
Усього 1 665 202,42 1 762 179,80 94,03



Станом на 01.01.2021 року залишок коштів на рахунку загального фонду
бюджету  Чупахівської  селищної  територіальної  громади,  що  утворився  на
початок  бюджетного  періоду  становить  1 886 069,83  грн.,  з  них  по  ККД
41033900 «Освітня  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим бюджетам» в
сумі 50 742,63 грн.
 
Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№14

18.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження висновку фінансового
відділу про обсяг вільного залишку бюджетних 
коштів загального та спеціального 
фондів бюджету Чупахівської селищної 
територіальної громади станом на 01.01.2021 року

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 статті
26,  підпунктом  1  пункту  «а»  статті  28  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  виконавчий комітет  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити висновок фінансовго відділу  про обсяг вільного залишку
бюджетних коштів загального та  спеціального фондів бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади станом на 01.01.2021 року.

3. Рішення «Про затвердження висновку фінансового відділу про обсяг
вільного  залишку  бюджетних  коштів  загального  та  спеціального  фондів
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2021
року» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                             Олександр КУЖЕЛЬ



УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42722, смт Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53, тел./факс: (05446) 90-2-47
e-mail: chupah_fin@ukr.net

Селищному голові
Олександру КУЖЕЛЮ

Висновок 
фінансового відділу про обсяг вільного залишку
бюджетних коштів загального та спеціального

фондів бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади станом на 01.01.2021 року

Відповідно  до  пункту  7  статті  78  Бюджетного  кодексу  України  (зі
змінами), рішень  першої  сесії  другого  пленарного  засідання  восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 11.11.2020 року «Про реорганізацію
Довжицької сільської ради», «Про реорганізацію Олешнянської сільської ради»,
враховуючи  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  12  червня  2020
року №723-р, фінансовий відділ повідомляє слідуюче:

Залишок коштів, з урахуванням залишків коштів бюджетів Довжицької та
Олешнянської сільських рад, загального фонду бюджету Чупахівської селищної
територіальної громади, станом на 1 січня 2021року складає 2 378 076,31 грн.,
рішенням п'ятої  сесії  восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 28
грудня  2020  року №б/н «Про бюджет  Чупахівської  селищної  територіальної
громади на 2021 рік» розмір оборотного залишку бюджетних коштів загального
фонду бюджету складає 120 000 грн., отже вільний залишок коштів загального
фонду бюджету складає 2 258 076,31 грн. 

Вільний  залишок  коштів  спеціального  фонду  бюджету  Чупахівської
селищної територіальної громади складає 189 708,94 грн.

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО

mailto:chupah_fin@ukr.net


                                         ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№15

18.02.2021                                                                                         смт Чупахівка

Про стан злочинності та заходи щодо 
профілактики правопорушень на 
території Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію  старшого дільничого офіцера поліції 
Охтирського районного відділу поліції Олександра Луценка, виконавчий 
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Взяти до уваги інформацію старшого дільничого офіцера поліції Охтирського
районного відділу поліції Олександра Луценка про стан злочинності та заходи
щодо профілактики правопорушень на території Чупахівської селищної ради.
2.Звернення  адміністрації  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  до  виконавчого
комітету  Чупахівської  селищної  ради   про  заборону  руху  транспорту  та
пішоходів   територією  навчального  закладу  взяти  до  уваги  та  винести  на
розгляд чергової сесії Чупахівської селищної ради.
3.  Рекомендувати  адміністрації  Чупахівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  вирішити
питання щодо встановлення огорожі  території навчального закладу та  воріт .
4. Начальнику відділу житлово – комунального господарства та благоустрою
Чупахівської  селищної  ради  Світлані  Хижняк  підготувати  звернення  до
управління інфраструктури Сумської ОДА щодо встановлення обмежувальних
знаків швидкості та елементів дорожнього обладнання «лежачий поліцейський»
в смт Чупахівка до 01.03.2021 року.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                       Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
                                                               № 16

18.02.2021                                                                                                            смт Чупахівка          

Про утворення комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при 
виконавчому комітеті Чупахівської 
селищної ради

Відповідно до статей 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового 
положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій», на виконання листа Сумської обласної 
державної адміністрації від 10.01.2020 № 01-36/305 «Про утворення місцевих 
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», з 
метою вдосконалення роботи з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет Чупахівської  селищної ради 
вирішив:

1. Затвердити Положення про комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайної ситуації при виконавчому комітеті Чупахівської  
селищної ради, що додається.

2. Затвердити Посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайної ситуації при виконавчому комітеті Чупахівської  
селищної ради, що додається.

        Селищний голова                                                   Олександр КУЖЕЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
Чупахівської  селищної ради

  18.02.20212021

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

при виконавчому комітеті Чупахівської  селищної ради

1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при 
виконавчому комітеті Чупахівської  селищної ради (далі - Комісія) є постійно діючим 
органом, який координує діяльність виконавчих органів Чупахівської  селищної об’єднаної 
територіальної громади, 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.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, вимогами Кодексу 
цивільного захисту України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, 
рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями обласної комісії і рішенням Чупахівської  
селищної ради.

3. Основними завданнями Комісії на території об’єднаної територіальної громади є: 
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;
організацією та здійсненням: 
- заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення 

надзвичайної ситуації;
- заходів з евакуації (у разі потреби);
- радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і

територій від наслідків надзвичайної ситуації;
вжиттям заходів до забезпечення готовності Ланки ОТГ територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в 
особливий період;
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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;

забезпеченням: 
- живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час 

реагування на надзвичайну ситуацію;
- стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час 

виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій 
для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та 
об’єднаної енергетичної систем України;

- 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, мостів, шляхопроводів тощо;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під 
час:

функціонування Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту;

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

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

ситуації;
порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки 

життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, 
фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) підвищення ефективності діяльності виконавчих органів Чупахівської  селищної 
об’єднаної територіальної громади, підприємств, установ та організацій під час реагування 
на надзвичайну ситуацію.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) у режимі повсякденної діяльності:
здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади 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 (хімічні, радіаційні тощо);

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.



2) 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;

3) у режимі надзвичайної ситуації:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та 

засобів Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало 
внаслідок виникнення 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 ДСНС зазначених 
матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, інформацію про 
вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 
а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:
забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил 

Ланки ОТГ територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з 
урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Закону України «Про 
правовий режим надзвичайного стану», а також інших нормативно-правових актів;

5) заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та організацій, 
розташованих в межах об’єднаної територіальної громади, з питань, що належать до їх 
компетенції, і давати їм відповідні доручення;

5. Комісія має право:
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залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби Ланки ОТГ  територіальної 
підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з питань, що належать до їх 
компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 
підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідної адміністративно-
територіальної одиниці, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що 
належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної 
ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної 
відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

6. Головою комісії є секретар Чупахівської  селищної ради. 
Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його дорученням – 

заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Чупахівської  селищної ради.
Засідання комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
Посадовий склад комісії затверджується виконавчим комітетом Чупахівської  

селищної об’єднаної територіальної громади, на основі пропозицій керівників 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих
на території громади. 

Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 
Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.
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 
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;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження 
заступникам голови комісії.

8. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та 
проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ цивільного захисту 
та охорони праці апарату Чернеччинської сільської ради.

9. Комісія проводить засідання на постійній основі. 
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 окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та 
відповідальним секретарем комісії.

10. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання 
органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на
території громади.

11. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за 
основним місцем роботи.



12. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і повним 
найменуванням.
Секретар
Чупахівської селищноїради      Микола МАСЛЮК



                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого 
комітету
Чупахівської селищної ради
__________2021 № _______

Посадовий склад
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Чупахівської  селищної ради

1. Секретар Чупахівської  селищної ради Маслюк М.М.-  голова комісії. 
2. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Чупахівської  селищної

ради Парнєков С.Є.- заступник голови комісії.
3. Начальник відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

Журавель С.М. - відповідальний секретар комісії.
Члени комісії:
4. Начальник відділу ЖКГ та благоустрою Чупахівської  селищної ради Хижняк 

С.В.;
5. Головний лікар КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради Ашурова Г.Г.;
6. Директор КП «Добробут» Чупахівської селищної ради Мартишко С.М.;
7. Старший офіцер поліції Охтирського відділу поліції  ГУНП України Луценко 

О.А.;
8. Представник військової частини 2276 Національної гвардії України (за згодою).
9. Представник Охтирського міського відділення Служби Безпеки України в 

Сумській області (за згодою).
10. Начальник сектору моніторингу Охтирського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Сумській області (за згодою).
11. Начальник Климентівської дорожньо-експлуатаційної дільниці дочірнього 

підприємства «Сумський облавтодор» (за згодою).
12. Начальник філії «Охтирський район електричних мереж» ПАТ 

«Сумиобленерго» (за згодою).
13. Начальник Охтирського міськрайонного відділу Управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою).
14. Начальник 3 державного пожежно-рятувального загону Управління Державної 

служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за згодою).

Секретар
Чупахівської  селищної                                 Микола МАСЛЮК   



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 17

18.02.2021                                                                                          смт Чупахівка

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

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 
березні 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 березні 2021 року на території

Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, дата
проведення

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Комплекс заходів    з відзначе-  
ння 100-річчя від дня наро-
дження Олексія Береста  :          
• Зустріч-спомин «Доля 
Прапороносця»
•Краєзнавча година 
«О.Берест – людина легенда»
• Історична довідка «Наш 
земляк – Герой України 
Олексій Берест»
• Інформаційна вітрина «Про 
його подвиг знає весь світ»    
• Тематична поличка 
«Прапор Перемоги 
О.Береста»    
• Сторінками книги 
М.Мотренка «Я прикрию»

березень
( 09.03)

Олешнянський БК

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

Грінченківска 
бібліотека-філія

Берест Л.М.
Парнікова Н.П.
Губіна О.М.
Білецька Н.М.
Горобець І.В.

Губіна О.М.
Білецька Н.М.
Сугак Г.О.

Хрякова М.М.

7.

8.

9.

10.

11.

Комплекс заходів до 
Масляного тижня                  
• Селищне свято «Благосло-
ви мати весну закликати»     
• Театралізоване свято 
«Масляна йде! Весну-
Красну з собою веде!»          
• Кулінарні посиденьки 
«Масляниці дочекались 
хлопці і дівчата»                    
• Бібліопосиденьки 
«Масляний тиждень, майже 
як Великдень»              
•Інформина «І старий, і 
молодий Масляній радій»

березень

Чупахівський БК 

 
Довжицький БК
 

Оленинський СК
                                    
Олешнянська 
бібліотека-філія
                        
Грінченківска 
бібліотека-філія

                             
Колєснік В.С. 
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.            
Кузьменко А.Г.
                              
Губіна О.М.
Білецька Н.М.

Хрякова М.М.

12.

13.

 14.

15.

Комплекс заходів до 
Міжнародного жіночого 
Дня 8 Березня                        
• Святковий концерт 
«Жінка - квітка кохання»     
• Концерт «О жінко, ти    
мрія, ти весна!»                     
• Святковий концерт «Твоїх
очей зоря ясна, мене чарує 
як весна»                                
• Розважальна програма 

березень
(08.03)

Чупахівський БК 

Довжицький БК

Олешнянський БК

Лантратівський БК

Калач В.М. 
Колєснік В.С.       
Юзефів Т.Д. 
Тищенко К.І.          
Лук’янов С.М. 
Гуцова Т.П.    
Берест Л.М.     
Парнєкова Н.П.
Іванова О.І.   
                   
Кузьменко А.Г. 
Манчук В.О.



16.

17.

18.

19.

20.

«Жінка – сила,  мужність, 
краса  України»                     
• Святковий концерт «Для 
Вас коханих»                         
• Святковий концерт 
«Жінки,жінки! О скільки в 
цьому слові…»                      
• Виставка-вітання «Жінки 
– це квіти України»     
•Літературно-музична 
онлайн-вітальня «Зі святом 
вас вітаємо і всякого добра 
вам бажаємо »                        
• Зустріч за чашкою «Клара 
+ Роза = 8 Березня»               

Оленинський СК

Грінченківський СК 

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

Олешнянська 
бібліотека-філія

Горобець І.В. 

Сугак Г.О.
                                 
Губіна О.М.       
Білецька Н.М.

Начальник відділу культури                                                      Віра КАЛАЧ                            
та туризму:                                                                                    
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