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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  26.10.2021 року  

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

 

99 

2 Про затвердження заходів щодо наповнення бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади, економного, 

ефективного та раціонального використання бюджетних 

коштів та недопущення втрат бюджету у 2021 році 

 

100 

3 Про внесення змін до рішення п'ятої сесії сьомого скликання 

від 28.12.2020 року «Про затвердження Програми фінансової  

підтримки підприємства «Добробут»  

Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

          

101 

4 Про затвердження акту обстеження зелених насаджень 102 

5 Про внесення зміни до складу комісії з питань визначення 

стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

 

103 

6 Про проведення культурно-масових заходів у листопаді 2021 

року на території Чупахівської селищної ради 

 

104 

7 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в селі Олешня, вул. Охтирська, Охтирського 

району Сумської області 

105 

8 Про призначення відповідальної особи за організацію та 

ведення військового обліку військовозобов'язаних і 

призовників та бронювання військовозобов’язаних на період 

мобілізації та воєнного часу на території Чупахівської 

селищної ради 

106 



9   

Про організацію та проведення призову 

громадян України 1994- 2003 років народження 

в жовтні-грудні 2021 року на строкову військову 

службу 

107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

№ 10                                                                                                   від 26.10.2021 

Селищний голова                                        Олександр Кужель 

Секретар селищної ради                             Микола Маслюк 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                     селищної ради 

 

Світлана Макарова -                                 директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                    ступенів 

 

Яна 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 : 

 

1/99. С Л У Х А Л И: Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

ДОПОВІДАЄ: - Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу  

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 99 приймається. 

 

2/100. С Л У Х А Л И: Про затвердження заходів щодо наповнення бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади, економного, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету 

у 2021 році 

ДОПОВІДАЄ: - Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу  

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 100 приймається. 

 

3/101. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення п'ятої сесії сьомого 

скликання від 28.12.2020 року «Про затвердження Програми фінансової  

підтримки підприємства «Добробут»  

Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЄ: - Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу  

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 101 приймається. 

 

4/102. С Л У Х А Л И: Про затвердження акту обстеження зелених насаджень 

ДОПОВІДАЄ: - Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 102 приймається. 

 

 



5/103. С Л У Х А Л И: Про внесення зміни до складу комісії з питань 

визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості 

ДОПОВІДАЄ: - Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 103 приймається. 

 

6/ 104. СЛУХАЛИ:   Про проведення культурно-масових заходів у листопаді  

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 № 104 приймається. 

 

7/ 105. СЛУХАЛИ:    Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в селі Олешня, вул. Охтирська, Охтирського району Сумської 

області 

ДОПОВІДАЄ:Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 105 приймається. 

 

 8/ 106. СЛУХАЛИ:       Про призначення відповідальної особи за організацію та 

ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу на території 

Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ:Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 106 приймається. 

 

9/ 107. СЛУХАЛИ:      Про організацію та проведення призову 

громадян України 1994- 2003 років народження в жовтні-грудні 2021 року на 

строкову військову службу Чупахівської селищної ради  

ДОПОВІДАЄ:Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 107 приймається. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 99 

 

26.10.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про схвалення звіту про 

виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

 

Керуючись ст. 80 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а» ст. 28,    ст. 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи 

виробничу необхідність, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року: 

по доходах в сумі 30 785,4 тис. гривень, в тому числі загального фонду в 

сумі 28 128,9 тис. гривень (додаток №1) та спеціального фонду в сумі 2 656,5 

тис. гривень (додаток №3), 

по видатках в сумі 26 676,0 тис. гривень, в тому числі загального фонду в 

сумі 25 940,0 тис. гривень (додаток №2); спеціального фонду в сумі 736,0 тис. 

гривень (додаток №3). 

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2021 року» в 

послідуючому подати на затвердження чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до рішення виконанвчого комітету Чупахівської селищної ради «Про 

виконання бюджету Чупахівської селищної територіальної громади                              

за 9 місяців 2021 року» 

 

Уточненим розписом бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2021 рік станом на 01.10.2020 затверджено: 

- доходів у сумі 42 850,8 тис. гривень, з них загальний фонд –                   

40 076,6 тис. гривень, спеціальний фонд – 2 774,2 тис. гривень;   

- видатків – у сумі 45 159,6 тис. гривень, з них загальний фонд –         

39 554,8 тис. гривень, спеціальний фонд – 5 604,8 тис. гривень.  

І. Доходи бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 

9 місяців 2021 року: 

Фактично надійшло 30 785,4 тис. гривень, з них до загального фонду – 

28 128,9 тис. гривень (70,19% до уточненого річного плану), спеціального 

фонду – 2 656,5 тис. гривень (95,76 % до уточненого річного плану). 

До загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територпальної громади надійшло: 

- доходи без урахування трансфертів –13 221,5 тис. гривень (68,89 

% до уточненого річного плану та 102,66% до уточненого плану на 

відповідний  період); 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –             

9 007,4 тис. гривень (73,57 % до уточненого річного плану та 100,0% до 

уточненого плану на січень-вересень 2021 року); 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджетам –88,4 тис. гривень (59,65 % до 

уточненого річного плану та 100,0% до уточненого плану на відповідний 

період); 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 0,0 тис. гривень (повернуто 

до обласного бюджету Сумської області); 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 155,0 тис. гривень; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми «Спроможна школа длям кращих результатів» - 

136,5 тис. гривень; 



- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 1 098,0 тис. 

гривень (43,92 % до уточненого річного плану та 100,0% до уточненого 

плану на відповідний період); 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 169,6 тис. гривень. 

У порівнянні з відповідним періодом 2020 року надходження (без 

урахування трансфертів) за 9 місяців 2021 року зросли на 11,7%, або на 

1 547,4 тис. гривень. 

 

До спеціального фонду Чупахівської селищної територіальної 

громади надійшло: 

за січень-вересень 2021 року коштів у сумі 656,5 тис. гривень, або   

98,57% від уточненого плану на 2021 рік, що на 20,8 тис. гривень, або на 

3,07% менше ніж за відповідний період минулого року, в тому числі: 

екологічний податок (питома вага у доходах без трансфертів 3,9%) – 

25,6 тис. гривень, надходження за аналогічний період 2020 року цього податку 

склали 35,5 тис. гривень. Тобто надходження зменшились на            9,9 тис. 

гривень, або 27,9%; 

власні надходження бюджетних установ (питома вага 43,87%) –       

329,9 тис. гривень (576,3% від уточненого плану на рік та на 347,4 тис. гривень 

менше проти надходжень за січень-вересень 2020 року); 

кошти від продажу землі і нематеріальних активів (питома вага 73%) – 

297,3 тис. гривень (не заплановано). 

грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності 3,6 тис. гривень. (питома вага у доходах без трансфертів 0,5%) 
 

ІІ. Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року: 

Видатки бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за 

9 місяців 2021 року склали 26 676,0 тис. гривень, з них загальний фонд – 

25 940,0 тис. гривень, або 91% уточненого плану на 9 місяців 2021 року.  

Спеціальний фонд – 736,0 тис. гривень, або 13,1% від уточненого плану 

на 2021 рік. 

Видатки загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади по галузях виконані наступним чином: 

1. державне управління – 4 845,8 тис. гривень (18,7%); 



2. освіта – 15 097,4 тис. гривень (58,2% ); 

3. охорони здоров`я – 1 595,6 тис. гривень (6,2% ); 

4. соціальний захист населення – 1 222,7 тис. гривень (4,7% ); 

5. культура – 1 429,3 тис. гривень (5,5% );  

6. спорт – 21,0 тис. гривень (0,08%); 

7. ЖКГ – 573,4 тис. гривень (2,2%);  

8. забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (фінансова 

підтримка КП «Добробут») – 317,6 тис. гривень (1,2%); 

8. інші субвенції з місцевого бюджету – 337,1 тис. гривень (1,3%), в тому 

числі Сумському обласному бюджету – 24,6 тис. гривень, Грунському 

сільському бюджету в сумі 292,6 тис. гривень та Охтирському районному 

бюджету – 20,0 тис. гривень; 

9. інші – 500,1 тис. гривень (1,9%). 

По загальному фонду бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року направлено видатків (без врахування 

міжбюджетних трансфертів) на загальну суму 25 602,0 тис. гривень, у тому 

числі на: 

Заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ у сумі 

20 090,9 гривень, що становить 78,5 % до обсягу видатків загального фонду (без 

врахування міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року ; 

Оплату енергоносіїв у сумі 928,1 тис. гривень, що становить 3,6% до 

обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів ) 

за 9 місяців 2021року; 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 726,5 

тис. гривень, що становить 2,8% до обсягу видатків загального фонду (без 

врахування міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року; 

Медикаменти та перев`язувальні матеріали в сумі 0,00 тис. гривень, що 

становить 0,00% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за 9 місяців 2021 року; 

Придбання продуктів харчування в сумі 290,3 тис. гривень, що становить 

1,1% до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за 9 місяців 2021 року; 

Оплату послуг (крім комунальних) у сумі 752,5 тис. гривень, що 

становить 2,9% до обсягу видатків загального фонду (без врахування 

міжбюджетних трансфертів ) за І півріччя 2021 року; 

Видатки на відрядження в сумі 0,438 тис. гривень, що становить 0,002% 

до обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних 

трансфертів ) за 9 місяців 2021 року; 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

у сумі 2 289,3 тис. гривень, що становить 8,9% до обсягу видатків загального 

фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців 2021 року; 

Інші поточні видатки у сумі 524,0 тис. гривень, що становить 2,05% до 

обсягу видатків загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) 

за 9 місяців 2021 року. 

Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2021 року виконані на    736,0 

тис. гривень, або 13,1% від уточненого плану на 2021 рік. 



- державне управління – 15,9 тис. гривень, при уточненому плані на 2021 

рік з урахуванням затвердженого залишку коштів, який надійшов станом на 

01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських рад; 

- освіта – 345,5 тис. гривень, або 39,76% від уточненого плану на 2021 

рік; 

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 4,3 тис. гривень, або 

23,03 % від уточненого плану на 2021 рік; 

- культура – 86,6 тис. гривень; 

- благоустрій – 4,5 тис. гривень, затверджений залишок коштів, який 

надійшов станом на 01.01.2021 року від Довжицької та Олешнянської сільських 

рад. 

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги- 62,0 

тис.гривень;  

- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства- 

6,7 тис. гривень; 

- здійснення заходів із землеустрою – 98,9 тис. гривень; 

- будівництво-1 медичних установ та закладів – 76,8 тис. гривень; 

- інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 6,5 

тис. гривень; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 28,1 тис. гривень   

 

 

Начальник фінансового відділу                                      Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                                       № 100 

 

26.10.2021                                                                               смт Чупахівка 

 

Про затвердження заходів щодо наповнення бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади, економного, ефективного та 

раціонального використання бюджетних коштів та недопущення втрат 

бюджету у 2021 році 

 

 

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів»,  розпорядження голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 27.04.2021 № 275 «Про затвердження заходів щодо 

наповнення місцевих бюджетів, економного, ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів та недопущення втрат місцевих бюджетів у 

2021 році» , з метою забезпечення виконання бюджету селищної ради, 

економного і раціонального використання бюджетних коштів виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити Заходи щодо наповнення бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади, економного та раціонального використання 

бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету у 2021 році, згідно з 

додатком (додається). 

2. Головним розпорядникам коштів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади забезпечити неухильне виконання Заходів . 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ternopilcity.gov.ua/app5/dodatok-1-do-rozporyadgennya-20-02_02_2021.pdf


 

 

Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради  

від 26.10.2021 року  

 

План заходів щодо наповнення бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади, економного, ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету у 2021 році» 

 
№ 

з

/п 

Зміст заходів Відповідальні за 

виконання 

Терм

ін 

виконання 

1

. 

Забезпечити виконання показників 

дохідної частини бюджету Чупахівської 

селищної ТГ на 2021 рік, а також виявляти 

та використовувати всі наявні резерви 

надходжень 

Фінансовий відділ 

 

Протягом 

року 

 

2

. 

Систематично проводити моніторинг 

надходжень податків і зборів у розрізі 

місцевих бюджетів та видів платежів, 

аналізувати всі випадки зниження 

надходжень у порівнянні з відповідним 

періодом 2020 року та вживати заходів для 

виправлення ситуації. 

Фінансовий відділ. 

 

Протягом 

року 

 

3

. 

Вжиття заходів щодо погашення 

заборгованості з виплати заробітної плати 

на підприємствах, в організаціях та 

установах усіх форм власності області з 

одночасним перерахуванням до бюджету 

податку на доходи фізичних осіб 

Фінансовий відділ. 

Головні розпорядники 

коштів  

Протягом 

року 

 

4

. 

Активізувати роботу з виявлення 

неоформленої найманої праці та її 

легалізації. Вжити заходів щодо 

оформлення найманих працівників 

відповідно до законодавства та 

перерахування податків і зборів до 

бюджету 

Головні розпорядники 

коштів 

Протягом 

року 

 

8

. 

Посилити контроль за нарахуванням 

заробітної плати у розмірі не менше 

мінімального, забезпечити притягнення до 

відповідальності порушників 

законодавства з питань оплати праці 

Головні розпорядники 

коштів 

Фінансовий відділ. 

 

Протягом 

року 

 

9

. 

Проводити роботу з виявлення та 

ліквідації схем ухилення від 

оподаткування платників податків, у тому 

числі ліквідації джерел походження 

тіньових коштів для виплати заробітної 

плати без сплати податку на доходи 

фізичних осіб 

Фінансовий відділ. 

 

Протягом 

року 

 

1

0. 

Проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо залучення до добровільного 

Фінансовий відділ. 

. 

Протягом 

року 



декларування фізичними особами доходів, 

отриманих від самостійного обробітку 

земельних ділянок, площа яких перевищує     

2 га 

 

1

2. 

Забезпечити перегляд ставок місцевих 

податків і зборів, зокрема податку на 

майно, з урахуванням норм Податкового 

кодексу України, а також наданих пільг зі 

сплати податків і зборів та проаналізувати 

доцільність їх надання 

Фінансовий відділ 

 

Протягом 

року 

 

1

6. 

Вживати заходів щодо підвищення 

ефективності використання земельних 

ресурсів, а саме: 

- укладання договорів оренди землі 

із суб’єктами господарювання, які 

користуються земельними ділянками без 

правовстановлюючих документів; 

- припинення суб’єктам 

господарювання права користування 

земельними ділянками у випадку 

систематичної несплати земельного 

податку або орендної плати за землю; 

- поновлення договорів оренди 

земельних 

ділянок, термін дії яких закінчився; 

- проведення роботи з розширення 

орендних відносин щодо земель запасу, 

резервного фонду; 

- проведення та перегляд 

нормативної грошової оцінки земель у 

терміни, встановлені статтею 18 Закону 

України «Про оцінку земель». 

Постійна комісія з 

питань будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

транспорту, зв’язку 

підприємництва та 

земельних відносин. 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7. 

Забезпечувати контроль за виконанням 

умов договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок, своєчасним та в повному обсязі 

надходженням коштів до місцевих 

бюджетів. При укладанні нових договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок 

виважено підходити до здійснення 

розрахунків із розстроченням платежу, 

враховуючи матеріально-фінансовий стан 

покупця. 

Фінансовий відділ 

Постійна комісія з 

питань будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

транспорту, зв’язку 

підприємництва та 

земельних відносин. 

Протягом 

року 

 

1

8. 

Забезпечити контроль за своєчасним 

перерахуванням коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва у строки, 

визначені чинним законодавством, після 

прийняття відповідними органами влади 

рішень про вилучення земель 

Фінансовий відділ 

Постійна комісія з 

питань будівництва, 

житлово-комунального 

господарства, 

транспорту, зв’язку 

підприємництва та 

земельних відносин. 

 

Протягом 

року 

 

1

9 

Здійснити заходи щодо упорядкування та 

оптимізації мережі, штатів та 

контингентів 

Головні розпорядники 

коштів 

Протягом 

року 

 



бюджетних установ, які 

утримуються за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, 

кінцевою метою яких є надання 

якісних 

послуг для задоволення суспільних 

потреб 

населення 

2

0. 

Забезпечити: утримання чисельності 

працівників лише в межах фонду 

заробітної плати, затвердженого для 

бюджетних установ у кошторисах; у 

повному обсязі видатки по захищеним 

статтям витрат всіх бюджетних установ, 

що належать до сфери управління 

відповідного розпорядника бюджетних 

коштів. Здійснювати у разі незабезпечення 

виконання вимог статті 77 Бюджетного 

кодексу України першочергове 

спрямування вільних залишків бюджетних 

коштів, понадпланових надходжень до 

загального фонду та коштів, що 

вивільняються у разі скорочення видатків, 

які не є першочерговими, на виплату 

заробітної плати працівникам бюджетних 

установ та оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг 

Головні розпорядники 

коштів 

Протягом 

року 

 

2

2. 

Розробити та затвердити щорічні плани 

заходів з енергозбереження із 

забезпеченням зменшення витрат на 

оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв 

Головні розпорядники 

коштів 

 

Протягом 

року 

2

3. 

Забезпечити дієвий контроль за 

ефективним, результативним, цільовим і 

економним використанням бюджетних 

коштів, а також внутрішній контроль за 

повнотою надходжень, взяттям бюджетних 

зобов’язань розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів 

нижчого рівня і витрачанням ними 

бюджетних коштів, зокрема шляхом 

проведення закупівель товарів, робіт та 

послуг бюджетними установами з 

урахуванням вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі» 

Головні розпорядники 

коштів  

 

Протягом 

року 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                          Микола МАСЛЮК  

 

 

 



 

 

  

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 101 

 

26.10.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення п'ятої                                                                  

сесії сьомого скликання від 28.12.2020 року                                                                                   

«Про затвердження Програми фінансової  

підтримки підприємства «Добробут»  

Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

            

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на підставі клопотання Комунального підприємства 

«Добробут», виконавчий комітет селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до пункту 5 «Заходи» Програми фінансової підтримки 

підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2021 рік та викласти в 

новій редакції: 

5. Заходи 

Програми фінансової підтримки Комунального підприємства 

«Добробут» Чупахівської селищної ради 

 
№ 

з\п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконан

ня 

заходів 

Виконавці Джерела 

фінансуван

ня 

Орієнтовані обсяги 

фінансування     

(тис.гр.) 

Розрахун

ок 

(тис.гр.) 

Очікува

ний 

результ

ат 

Індикатор 

результатив

них 

показників 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

1. Придбання 

основних 

засобів та 

спецтехніки 

 

 

 

 

Придбання 

культиватора 

( 2 одиниці) 

2021 КП 

«Добробут» 

Місцевий 

бюджет 

62,0   Розшире

ння 

мереж 

послуг 

Оновлення 

матеріально-

технічної 

бази 

  

 

 

Придбання 

плуга 

2021 КП 

«Добробут» 

Інші 

джерела 

 10,0      #     # 

  

 

 

Придбання                  

сівалки 

2021 КП 

«Добробут» 

Інші 

джерела 

 10,0      #     # 

 Всього за 

напрямком 

 

   Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

62,0 

 

 

20,0      #     # 



2. Придбання 

інвентаря 

Придбання  

болгарки, 

шуруповерта, 

дрелі, 

тракторні 

шини 

2021 КП 

«Добробут» 

Місцевий 

бюджет 

21,5         

 Всього за 

напрямком 

   Місцевий 

бюджет 

 

21,5     

3. Придбання 

паливно-

мастильних 

матеріалів 

 

Придбання 

дизельного 

палива 

2021 КП 

«Добробут» 

Місцевий 

бюджет 

 

Інші 

джерела 

53,5 75,0  Безпереб

ійна 

робота 

та 

оператив

не 

вирішен

ня 

проблем 

Надання 

якісних 

послуг 

населенню 

та 

структурним 

підрозділам 

Чупахівської 

ОТГ 

  Придбання 

бензину 

2021 КП 

«Добробут» 

Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

10,0 80,0      #     # 

  Придбання 

оливи 

2021 КП 

«Добробут» 

Інші 

джерела 

 5,0      #     # 

 Всього за 

напрямком 

   Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

63,5 160,0      #     # 

4. Ремонт 

основних 

засобів 

Ремонт 

техніки 

(автомобіля і 

тракторів) 

2021 КП 

«Добробут» 

Місцевий 

бюджет 

 Інші 

джерела 

17,0 40,0  Безпереб

ійна 

робота 

та 

оператив

не 

вирішен

ня 

проблем    

Підвищення 

якісних 

показників з 

благоустрою 

території 

Чупахівської 

ОТГ 

 Всього за 

напрямком 

   Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

 

17,0 40,0    

 Всього по 

заходам 

   Місцевий 

бюджет 

Інші 

джерела 

 

164,0 220,0    

 

 

2.Рішення «Про внесення змін до рішення п'ятої    сесії сьомого скликання від 

28.12.2020 року    «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2021 рік»» в 

послідуючому подати на затвердження чергової сесії. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 102 
 

26.10. 2021                                                                     смт Чупахівка 

 

Про затвердження акту 

обстеження зелених насаджень 

 

 

Відповідно до ст.. 26, ст.. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою Хижняк С.В., виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В: 

  

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 18.10.2021 р. (Додається). 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

  

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 103 
 

26.10. 2021                                                                             смт Чупахівка  

 

 

Про внесення зміни до складу 

комісії з питань визначення 

стану зелених насаджень та їх  

відновної вартості 

 

 

           В зв’язку з вибуттям із складу комісії з обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню, голови комісії Павла Чуба та керуючись статтями 

30,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 28 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постановою Кабінету 

Міністрів України  № 1045 від 01 серпня 2006 року «Про затвердження  

порядку видалення дерев,кущів,газонів і квітників у населених пунктах 

»,виконавчий комітет Чупахівської селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити персональний склад комісії з обстеження зелених насаджень  на 

території Чупахівської селищної ради (додаток 1). 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Додаток  

 

Склад комісії 

з обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

 

Голова комісії  -  Парнєков Сергій Євгенович – заступник Чупахівського 

селищного голови;                                  

Члени комісії:    1.Альохіна Оксана Анатоліївна –в.о. начальника відділу  

           (прізвище, ім'я, по батькові, посада)    

економічного розвитку,інвестицій,регуляторної діяльності,земельних відносин           

та екології;                          

        

                             2. Хижняк Світлана Володимирівна – начальник відділу                                                                    

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)             

житлово-комунального господарства та благоустрою; 

 

                             3. Ромась Анатолій Петрович – депутат селищної ради ; 

                             (прізвище, ім'я, по батькові, посада)  

                              

                            4. Кириленко Олександр Андрійович – головний лісничий ДП 

«Охтирський держлісгосп» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

                                                                                                                                               

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 104 
 
26.10.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у листопаді 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 листопаді 2021 року на 

території Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 

листопаді 2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

ПЛАН 

проведення культурно-масових заходів                                                                             

у листопаді 2021 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

1. 

 

 

Комплекс заходів до Дня  

працівників соціальної сфери  

• Участь колективів, окремих 

виконавців у заходах, присвя-

чених Дню працівників 

соціальної сфери «Душі 

людської доброта» 

листопад                

(1 неділя) 

 

 

 

 

Чупахівський БК 

 

 

Колєснік В.С. 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д. 

 

 

 

2. 

 

 

Комплекс заходів до Дня  

працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

• Зустріч в колі друзів «Моя 

пісня - в душі, моя доля – в 

культурі» 

 

листопад 

(09.11) 

 

 

 

Чупахівський БК  

 

 

                             

Працівники закладів 

культури 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Комплекс заходів до Дня  

української писемності та мови 

• Година української мови 

«Українська мова – мова 

єднання» 

• Гра-конкурс «Мов джерельна 

вода, рідна мова моя» 

• Вікторина «Наша мова 

солов′їна – дарунок Бога»  

листопад 

(09.11) 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 
 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

 

 

Горобець І.В. 

                              

Пасльон Т.М.  

Хрякова М.М. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

Комплекс заходів до Дня  

працівників сільського 

господарства 

• Вогник «Розквітай наш 

рідний край»                                      
• Концерт «Свято поля, хліба і 

душі»                                                 
• Свято хліба «Слово про хліб»   

 

листопад             

(3 неділя) 

 

 
 

Чупахівський БК 

 

Довжицький БК 

 

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 

селищної ради 

 

                                 

Калач В.М.    

Колєснік В.С. 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д.  

Лук’янов С.М. 

Гуцова Т.П.                                                         

Горобець І.В. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Комплекс заходів до Дня 

Гідності та Свободи:                                                  

• Урок мужності «Сила 

нескорених»                                          

• Книжкова виставка «Наш 

дух не зламати, свободу не 

вбити»                                                    

• Бесіда-обговорення 

«Євромайдан. Революція 

листопад  

(21.11) 

 

 

Оленинський СК 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 
селищної ради 

 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

Кузьменко А.Г. 

Горобець І.В. 

 

Пасльон Т.М. 



гідності» 

 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

 

18. 

 

19. 

 

20. 

 

 

21. 

 

22. 

Комплекс заходів до Дня 

пам′яті жертв голодоморів                  

• Мітинг-реквієм «Нехай не 

згасне жодна свічка»                                                           

• Година пам’яті «Попіл 

знищених стискає душу»                 

• Тематична   бесіда «Пам’ять 

вічна»                                                

• Бесіда «Запалюючи свічку, 

молюся про спокій»                              

• Акція «Запалюючи свічку, 

молюся, щоб голоду не знали 

люди вічно»                                      

• Година пам’яті «Схиляємо 

голови в скорботі»                            

• Виставка-факт «Дзвони 33-

го»                                                          

• Година пам’яті «Незгасні 

свічки болю та скорботи»                     

• Книжкова панорама «У той 

рік заніміли зозулі, закувавши 

знедолений вік»                                  

• Бесіда-спогад «Чорні дні в 

історії»                                                

• Книжкова панорама «Рік 33-

ій… Голод…Голод…» 

листопад             

(4 субота) 

 

 
 

Чупахівський БК 

 

Олешнянський БК 
 

Лантратівський БК 

 
Оленинський СК 

Грінченківський СК  
 

 

Новопостроєнський СК 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 
Довжицька  

бібліотека-філія 

 
Олешнянська 

бібліотека-філія 

                        

                               

Грінченківська 

бібліотека-філія                     
Лантратівська 

бібліотека-філія 

                                 

Колєснік В.С.       

Юзефів Т.Д. 

Тищенко К.І.   

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П. 

Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г. 

Манчук В.О. 

                               

Пасльон Т.М. 

Горобець І.В. 

                                         

Сугак Г.О. 

                                        

Губіна О.М.             

Білецька Н.М. 

                               

Хрякова М.М.                            

Пасльон Т.М.  

 

 

 

Начальник відділу культури                                                                                                                                       

та туризму:                                                                           Віра КАЛАЧ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 105 

 

26.10.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в 

селі Олешня, вул. Охтирська, Охтирського району Сумської області 

 

             Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690, рішенням виконавчого 

комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про затвердження 

Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес (поділ з 

присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого майна на 

території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву громадянки 

Шмакової Віри Радіонівни про присвоєння поштової адреси житловому 

будинку, що знаходиться в селі Олешня, вул. Охтирська,  Охтирського району 

Сумської області, запропонована адреса: 42726, Сумська область, Охтирський 

район, село Олешня, вул. Охтирська, буд. 51, виконавчий комітет  ВИРІШИВ: 

 

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, що знаходиться в селі 

Олешня, вул. Охтирська,  Охтирського району Сумської області: 42726, 

Сумська область, Охтирський район, село Олешня, вул. Охтирська, буд. 51. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 106 

26.10.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про призначення відповідальної особи  

за організацію та ведення військового обліку 

 військовозобов'язаних і призовників та  

бронювання військовозобов’язаних на період  

мобілізації та воєнного часу на території                                                                     

Чупахівської селищної ради 
 

        На виконання пункту 1 а статті 36  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про оборону України», Закону 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закону України «Про 

військовий обов'язок і військову службу», відповідно до Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 2016 року № 921, 

заслухавши інформацію секретаря селищної ради Миколи Маслюка про 

призначення відповідальної особи за організацію та ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на 

період мобілізації та воєнного часу на території Чупахівської селищної ради, 

виконавчий комітет селищної ради   В И Р І Ш И В: 

 

1.Призначити інспектора відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Чупахівської селищної ради Ковальову Олену Миколаївну  відповідальною за 

організацію та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників 

та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу на 

території Чупахівської селищної ради. 

2. Затвердити функціональні обов’язки відповідальної особи за організацію та 

ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу на території  

Чупахівської селищної ради (Додаток 1) 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        Додаток 1 

                                                                                                до рішення виконавчого комітету  

                                                                                        Чупахівської селищної ради                

                                                                                     від 26.10. 2021 року № 106 

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ 

 

відповідальної особи за організацію та ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників та бронювання 

військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу на території  

Чупахівської селищної ради 

 

1. Відповідальна особа за організацію та ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на 

період мобілізації та воєнного часу на території  Чупахівської селищної ради 

підпорядкована селищному  голові та підзвітна військовому комісаріату. 

Виконує рішення селищної  ради та її виконавчого комітету, службові 

доручення селищного голови та військового комісаріату, надані в межах їх 

повноважень. 

2. Відповідальна особа за організацію та ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на 

період мобілізації та воєнного часу на території  Чупахівської селищної ради 

відповідає за повний, своєчасний і достовірний військовий облік. 

3.  Відповідальна особа за організацію та ведення військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на 

період мобілізації та воєнного часу на території  Чупахівської селищної ради 

зобов'язана: 

3.1. Знати: 

- нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов'язаних  

на території селищної ради на період мобілізації та воєнного часу; 

- правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації в 

селищній раді та її виконавчому комітеті; 

- порядок обліку, зберігання та використання бланків суворої звітності; 

- чисельність військовозобов’язаних за їх складом, військовими званнями, 

військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової 

служби; 

- кількість призовників, які перебувають на військовому обліку, та кількість 

призовників, які підлягають черговому призову на строкову військову службу; 



- кількість військових поховань та пам’ятників; 

- інші довідкові дані, необхідні для роботи. 

3.2. Вести облік призовників і військовозобов'язаних, інвалідів  

війни, учасників бойових дій, ветеранів військової служби та воїнів-

інтернаціоналістів, учасників АТО. 

3.3. Проводити заходи щодо  планування військово-облікової роботи та 

заходів мобілізації на період мобілізації та воєнного часу. 

3.4. Приймати на облік та знімати з обліку призовників і 

військовозобов'язаних. 

3.5. Забезпечувати повноту і якість обліку всіх призовників і 

військовозобов'язаних, які зареєстровані на території селищної  ради, за 

встановленими правилами і формами. 

3.6.  Вести картотеку обліку призовників і військовозобов'язаних. 

3.7. Перевіряти у призовників і військовозобов'язаних наявність військово-

облікових документів, їх стан та наповненість. 

3.8. Виявляти призовників, військовозобов'язаних та допризовників, які не 

перебувають на військовому обліку, та вживати заходів для постановки їх на 

військовий облік. 

3.9. Здійснювати оповіщення призовників і військовозобов'язаних 

 про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за 

цим викликом. 

3.10. Вести облік усіх підприємств, організацій та установ незалежно від 

підпорядкування та форм власності, які знаходяться на території селищної  

ради, здійснювати контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше 

одного разу на рік проводити з ними звірку облікових даних. 

3.11. Приймати під розписку від призовників і військовозобов'язаних їх 

військово-облікові документи для звіряння з картками первинного обліку  

та для інших цілей. 

3.12. Проводити не рідше одного разу на рік звірку даних карток 

первинного обліку військовозобов'язаних і списків призовників, які 

перебувають на військовому обліку, з даними господарського обліку, а також з 

фактичною наявністю призовників і військовозобов'язаних шляхом подвірного 

обходу, після чого провести звірку з обліковими даними військового 

комісаріату. 

3.13. Складати і подавати до військового комісаріату списки юнаків, які 

підлягають прописці до призовної дільниці. 

3.14. Систематично роз'яснювати громадянам України обов'язки щодо 

військового обліку і здійснювати контроль за виконанням встановлених правил 

військового обліку. 



3.15. Вносити до карток обліку та інших облікових документів зміни щодо 

облікових даних призовників і військовозобов'язаних, про всі зміни щомісячно 

доповідати у військовий комісаріат. 

3.16. Подавати щомісячно до військового комісаріату списки призовників і 

військовозобов'язаних, які заявили про зміну в стані здоров'я, прибули з іншої 

місцевості або вибули до іншої місцевості. 

3.17. Виявляти порушників військового обліку та повідомляти про них 

військовий комісаріат. 

3.18. Вести облікову документацію та складати звіти у встановлені 

терміни. 

3.19. Підтримувати взаємодію з військовим комісаріатом з питань 

військового обліку. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 107 

 

26.10.2021                                                                            смт Чупахівка  

 

Про організацію та проведення призову 

громадян України 1994- 2003 років народження 

в жовтні-грудні 2021 року на строкову військову 

службу  

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і 

військову службу», на виконання  наказу начальника Охтирського РТЦК та СП 

від  06.08.2021 року № 10, виконавчий комітет селищної  ради ВИРІШИВ: 

 1. Відповідальному за військовий облік військовозобов’язаних і 

призовників Ковальовій О.М.: 

1.1 Здійснити звірку іменних списків призовників, які перебувають на 

військовому обліку з обліковими даними військового комісаріату, отримати у 

військову комісаріаті списки призовників, які підлягають виклику на медичні та 

призовні комісії восени 2021 року; 

1.2. Забезпечити постійний  контроль за підготовкою особових справ 

призовників, проходження призовниками призовної комісії та за виконанням 

призовниками рішень призовної комісії. 

2. Здійснити оповіщення та забезпечення явки призовників на призовну 

комісію для чого залучити  дільничного інспектора . 

2.1. Оповіщення про явку для проходження медичної та призовної 

комісії  здійснити у відповідності до вимог наказу військового комісара: 

шляхом доведення наказу військового комісара до населення та вручення 

персональних повісток. 

2.2. У разі відсутності призовників за місцем реєстрації персональні 

повістки вручати домовласникам, їх батькам, або сусідам та складати акти 

невручення повістки. 

2.3. У разі появи призовників на території сільради негайно сповіщати 

про це військовий комісаріат, дільничного інспектора, забезпечити сповіщення 

призовника персональною повісткою, корінець повістки надати до військового 

комісаріату. 

 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 
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