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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  25.11.2021 року  

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року 

«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік» 

 

108 

2 Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій.  

 

109 

3 Про утворення старостинського округу та затвердження 

Положення про старостинські округи Чупахівської селищної 

ради   

 

110 

4  Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію, в Чупахівській селищній раді 

 

111 

5 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в селі Олешня, вул. Лермонтова, Охтирського 

району Сумської області 

112 

6 Про обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств, обстеження житлово-побутових 

умов,проведення обстеження сім’ї та встановлення місця 

фактичного проживання чи перебування громадян 

 

113 

7 Про  ліквідацію колодязів громадського користування 114 



8 Про затвердження акту обстеження зелених насаджень 115 

9 Про Програму розвитку культури Чупахівської селищної 

територіальної громади на  2022-2024 роки 

 

116 

10 Про проведення культурно-масових заходів у грудні 2021 

року на території Чупахівської селищної ради 

 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

№ 11                                                                                                   від 25.11.2021 

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 : 

 

1/108. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЄ: - Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу  

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 108 приймається. 

 

2/109. С Л У Х А Л И: Про прийняття субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій.                                                                                                        

ДОПОВІДАЄ: - Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу  

Чупахівської селищної ради.                                                                                                             

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 109 приймається. 

3/110. С Л У Х А Л И: Про утворення старостинського округу та затвердження 

Положення про старостинські округи Чупахівської селищної ради   

ДОПОВІДАЄ: - Микола Маслюк – секретар  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 110 приймається. 

 

4/111. С Л У Х А Л И: Про затвердження Інструкції про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації, що містять службову інформацію, в Чупахівській селищні 

раді. 

ДОПОВІДАЄ: - Микола Маслюк – секретар  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 111 приймається. 

 



5/112. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , 

що знаходиться в селі Олешня, вул. Лермонтова, Охтирського району Сумської 

області                                                                                                                                          

ДОПОВІДАЄ: - Микола Маслюк – секретар  Чупахівської селищної ради.                                                           

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 112 приймається. 

6/113. С Л У Х А Л И: Про обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств, обстеження житлово-побутових умов,проведення обстеження 

сім’ї та встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян 

ДОПОВІДАЄ: - Світлана Журавель -  начальник відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради.                                                                                                 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 113 приймається. 

7/114. С Л У Х А Л И: Про  ліквідацію колодязів громадського користування 

ДОПОВІДАЄ: - Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 114  приймається. 

 

8/115. 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 № 115  приймається 

 

9/116. С Л У Х А Л И: Про Програму розвитку культури Чупахівської селищної 

територіальної громади на  2022-2024 роки 

ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – начальник відділу культури  та туризму  

Чупахівської селищної ради.  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 116 приймається. 

 

10/ 117. СЛУХАЛИ:   Про проведення культурно-масових заходів у грудні  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 № 117 приймається. 

 

 

Селищний голова                                              Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№108 

 

25.11.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік» 

 

Керуючись статтею 22, статтею  89 Бюджетного кодексу України, 

підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи виробничу необхідність, клопотання 

відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, Чупахівської 

селищної р 

ади, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по загальному фонду: 

З ТПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» з КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» кошти в сумі 13 620 гривень з КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» 3 000 гривень  направити на видатки по ТПКВКМБ 0611141 

«Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата» 13 620 гривень на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 3 000 

гривень. . 

З ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 15 000 гривень., з ТПКВКМБ 0114030 

«Забезпечення діяльності бібліотек «КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 

кошти в сумі 4 000 гривень, з ТПКВКМБ 0116013 «Забезпечення діяльності 

водопровідно-каналізаційного господарства» КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» 5 000 гривень, з ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності 

палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 

закладів» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» в сумі 20 000 гривень направити 

на ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 

2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 25 000 гривень., 

ТПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, 

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 19 000 гривень.  

З ТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 17 000 гривень направити на 



видатки спеціального фонду по ТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із 

землеустрою» на КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку 

по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 17 000 гривень.  

2.Рішення «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2021 рік» в послідуючому подати на 

затвердження  чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№109 

 

25.11.2021                                                                                           смт Чупахівка 

 

 Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій  

 

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного 

кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розпорядження Кабінету міністрів України №1337-

р від 28 жовтня 2021 року «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій», виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Прийняти до загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій в сумі 300 000 гривень. 

2. Передати до спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади і направити на видатки по ТПКВКМБ 0617363 

«Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій» КЕКВ 3142 

«Реконструкція та реставрація інших об`єктів» 300 000 гривень. 

3. Рішення «Про прийняття субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                       РІШЕННЯ 

                                                              № 110 
 

25.11.2021                                                                                        смт Чупахівка 

 

Про утворення старостинського округу та  

затвердження Положення про старостинські округи 

Чупахівської селищної ради   

 

       Відповідно до  п. 6-1 ч. 1  статті 26, статей54-1, 59, ч. 2 ст. 52 Закону 

України «Про  місцеве самоврядування  в Україні» у зв’язку з необхідністю 

приведення нормативних актів селищної ради у відповідність з нормами 

діючого законодавства та з метою забезпечення представництва інтересів 

жителів населених пунктів на території   Чупахівської   селищної ради   

виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

1.Утворити на території Чупахівської селищної ради  Охтирського   

району  Сумської області  Олешнянський старостинський округ з центром  в                                              

с. Олешня, до складу якого входять села: Оленинське, Коновалик,  

Софіївка, Грінченкове, Соборне, Всадки, Розсохувате, П’яткине, 

Грунька, Лантратівка, Духовниче, Новопостроєне, Довжик, Буро-Рубанівка, 

Олешня, Горяйстівка, Садки, Комарівка, Лисе, Нове, Пасіки. 

2.Визначити адміністративним центром старостату Чупахівської 

селищної ради село Олешню. 

3. Визначити робоче місце старости Олешнянського старостинського 

округу  за адресою: с. Олешня, вулиця Довгого,  будинок 17-а ( адміністративна 

будівля Олешнянського Будинку культури). 

4.Затвердити Положення про старостинський округ Чупахівської  

селищної ради (додається). 

5. Вказане рішення  подати  на  затвердження сесії   Чупахівської 

селищної ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Селищний голова                                            Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

від 25.11.2021 року  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про старостинський округ Чупахівської селищної ради  
 

  

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про старостинський округ Чупахівської селищної ради 

(далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та визначає статус старостинських округів, порядок 

їх утворення, зміну території та ліквідацію. 

1.2. Положення та зміни до Положення затверджується рішенням 

Чупахівської селищної  ради (далі – рада). 

1.3. Питання не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним 

законодавством. 

1.4. Якщо у випадку зміни діючого законодавства, норми даного 

Положення будуть суперечити чинному законодавству, то надалі, до внесення 

доповнень і змін у Положення, слід керуватись нормами чинного 

законодавства. 

   

II. СТАТУС СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

  

2.1. Старостинський округ – частина території Чупахівської 

селищноїради, на якій розташовані один або декілька населених пунктів, з 

кількістю населення не менше 500 чоловік, крім адміністративного центру 

територіальної громади – смт Чупахівка, визначена селищною  радою з метою 

забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту 

(населених пунктів) старостою.  

2.2. Для старостинського округу Чупахівська селищна  рада виготовляє 

відповідну печатку та штампи, які передаються відповідному старості або іншій 

відповідальній особі старостинського округу для використання. 

2.3. В старостинському окрузі, окрім старости, можуть функціонувати 

окремі структурні підрозділи сільської ради, працювати закріплені працівники 

сільської ради, організовуватись громадські та інші роботи тимчасового 

характеру. 

 

III. УТВОРЕННЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА ЗМІНА ТЕРИТОРІЇ 

СТАРОСТИНСЬКОГО ОКРУГУ 

  

3.1. Правом утворення, ліквідації та зміни території старостинських 

округів наділена виключно Чупахівська селищна рада, яка на пленарному 

засіданні приймає відповідне рішення більшістю голосів. 

3.2. З метою утворення, ліквідації, зміни території старостинських округів 

право вносити обґрунтовані пропозиції мають селищний голова, секретар 



селищної ради, депутати селищної  ради, постійні комісії селищної ради, 

виконавчий комітет селищної  ради, загальні збори громадян. 

3.3. Утворення старостинського округу – це формування частини 

території, що є складовою частиною територіальної громади з сукупністю 

жителів одного чи декількох населених пунктів (крім адміністративного центру 

ТГ), яка потребує забезпечення представництва своїх інтересів старостою у 

виконавчих органах відповідної ради. 

3.4. Рішення про утворення старостинських округів повинно містити таку 

інформацію: 

 найменування старостинських округів та їх центрів (найменування 

старостинського округу може бути похідним від найменування населеного 

пункту, визначеного його умовним центром). 

 перелік населених пунктів, що входять до складу кожного 

старостинського округу; 

 адреси адміністративних будівель, де знаходяться робочі місця старост. 

3.5. Зміна території старостинських округів – формування частини 

території відбувається через: 

 збільшення їх кількості, шляхом поділу деяких старостинських округів; 

 зменшення їх кількості, шляхом об’єднання деяких старостинських 

округів; 

 перенесення населених пунктів з одного старостинського округу до 

іншого без збільшення чи зменшення кількості самих округів. 

3.6. Ліквідація старостинського округу – це повне припинення 

старостинського округу та виключення його з нормативних документів ради. З 

прийняттям такого рішення селищною  радою застосовуються пункту 3.4. та 

3.5. цього Положення. 

3.7. Кількість старостинських округів чи їх територія можуть змінюватися 

радою нового скликання до затвердження на посаду старост. 

В окремих випадках, таких як дострокове припинення повноважень 

старости, смерть старости та з інших підстав, кількість старостинських округів 

та/або їх територія можуть змінюватись під час поточного скликання ради. 
  

 

 

Секретар селищної ради     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 111 

 

25.11.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про затвердження Інструкції про порядок 

ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації, що 

містять службову інформацію, в 

Чупахівській селищній раді 

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №736 

«Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію», виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 1. Затвердити Інструкцію про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію, в Чупахівській селищній раді згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                  Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Чупахівської селищної ради 

25.11.2021 №111 

 

Інструкція  

про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення 

документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову 

інформацію,  в Чупахівській селищній раді  

 

Загальна частина 

1. Ця Інструкція визначає єдині вимоги до ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації 

(далі - документи), що містять службову інформацію в Чупахівській селищній 

раді (далі – селищна рада). 

2. В селищній  раді утворюється комісія з питань роботи із службовою 

інформацією, яка постійно діє, положення про яку та склад якої 

затверджуються розпорядженням. 

3. Основними завданнями комісії з питань роботи із службовою 

інформацією є: 

перегляд документів з грифом “Для службового користування” з метою 

його підтвердження або скасування; 

розгляд документів з грифом “Для службового користування” на предмет 

встановлення в них відомостей, що містять відкриту інформацію, яка може 

бути використана під час опрацювання запитів на публічну інформацію; 

розслідування на підставі рішення керівника установи фактів втрати 

документів з грифом “Для службового користування” та розголошення 

службової інформації; 

розгляд питання щодо присвоєння грифа “Для службового користування” 

документам, що містять службову інформацію, яка не передбачена переліком 

відомостей, за поданням осіб, які підписують такий документ; 

вивчення та проведення оцінки матеріалів, з якими планується ознайомити 

іноземців або які будуть їм передані. 

4. Працівники, яким доручено опрацьовувати документ, що містить 

службову інформацію, визначаються керівником установи, його заступниками, 

керівниками структурних підрозділів у резолюції до такого документа. 

5. Організація в установі роботи з документами, що містять службову 

інформацію, покладається на відділ організаційно – кадрової,  загальної роботи, 

документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного  забезпечення.  

Керівники структурних підрозділів здійснюють контроль за дотриманням 

порядку підготовки документів з грифом “Для службового користування”, їх 

зберігання і використання. 

6. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф “Для 

службового користування”. На документах, що містять службову інформацію з: 

мобілізаційних питань, додатково проставляється відмітка “Літер “М”; 

питань криптографічного захисту службової інформації, - відмітка “Літер 

“К”; 



питань спеціальної інформації, - відмітка “СІ”. 

Категорії документів, на яких проставляється відмітка “Літер “К”, 

визначаються нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку. 

7. Питання щодо необхідності присвоєння документу грифа “Для 

службового користування” вирішується виконавцем або посадовою особою, яка 

підписує документ, відповідно до переліку відомостей та з дотриманням 

вимог частини другої статті 6 та статті 9 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”. 

8. До прийняття рішення про присвоєння документу грифа “Для 

службового користування” особи, зазначені в пункті 7 цієї Інструкції, повинні: 

1) перевірити, чи належить інформація, яку містить документ, до 

категорій, визначених у частині першій статті 9 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”; 

2) встановити, чи належить відповідна інформація до такої, доступ до якої 

згідно із законом не може бути обмежено; 

3) перевірити дотримання сукупності вимог, передбачених частиною 

другою статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”. 

В окремих випадках питання щодо необхідності присвоєння документу 

грифа “Для службового користування” може бути розглянуто комісією з питань 

роботи із службовою інформацією за поданням посадової особи, яка 

підписуватиме документ. 

9. Забороняється використовувати для передачі службової інформації 

відкриті канали зв’язку. 

У разі виникнення необхідності в передачі (надсиланні) документів, що 

містять службову інформацію, юридичним особам, громадським об’єднанням 

без статусу юридичної особи та фізичним особам, на яких не поширюються 

вимоги цієї Інструкції, останні беруть на себе письмове зобов’язання стосовно 

нерозголошення отриманої службової інформації. 

Керівники юридичних осіб, громадських об’єднань без статусу юридичної 

особи та фізичні особи за розголошення службової інформації несуть 

відповідальність відповідно до закону. 

10. Відповідальність за організацію та забезпечення дотримання в 

селищній  раді порядку ведення обліку, зберігання та використання документів, 

що містять службову інформацію, покладається на cекретаря селищної ради. 

Особи, винні у порушенні порядку ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію, їх втраті або розголошенні службової 

інформації, що в них міститься, притягуються до дисциплінарної або іншої 

відповідальності, передбаченої законом. 

11.Створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, 

оброблення, використання та знищення електронних документів з грифом “Для 

службового користування” в установах здійснюється відповідно до вимог 

законодавства, що регулює питання роботи з електронними документами та 

питання електронного документообігу. 

12. Використання інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-

телекомунікаційних систем чи засобів копіювально-розмножувальної техніки, 

що застосовуються під час обробки службової інформації, здійснюється на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n57
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n58
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40


підставі розпорядчого документа керівника установи з дотриманням вимог 

законодавства у сфері захисту інформації. 

13. Особливості ведення обліку, зберігання, передачі, пересилання, 

транспортування і знищення документів з відміткою “Літер “К”, засобів 

криптографічного захисту службової інформації, ключових документів, 

нормативної, технічної (експлуатаційної) документації визначаються 

нормативно-правовими актами Адміністрації Держспецзв’язку. 

14. У разі ліквідації установи рішення про подальше користування 

документами з грифом “Для службового користування” приймає ліквідаційна 

комісія. 

15. Державні архівні установи надають консультаційну та методичну 

допомогу з питань діловодства стосовно документів, що містять службову 

інформацію, підготовки справ до передавання на архівне зберігання. 
 

Приймання та реєстраціядокументів 

16. Приймання та реєстрація документів з грифом “Для службового 

користування” здійснюється відділом організаційно – кадрової,  загальної 

роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного  

забезпечення. 

17. Забороняється приймати у неробочий час документи з грифом “Для 

службового користування” в селищній раді. 

18.Вхідна кореспонденція з грифом “Для службового користування” 

розкривається працівником відділу організаційно – кадрової,  загальної роботи, 

документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного  забезпечення.  

При цьому перевіряється відповідність кількості аркушів, примірників, 

додатків до документів та їх реєстраційних індексів зазначеним на конверті 

(пакованні) та у супровідному листі. 

19. За відсутності вкладень або порушення їх цілісності (невідповідності 

кількості аркушів, додатків до документа), пошкодження конверта (паковання), 

що призвело до унеможливлення прочитання тексту документа або можливого 

несанкціонованого ознайомлення з його змістом, а також невідповідності 

реєстраційного індексу документа зазначеному на конверті (пакованні), 

документ не реєструється. При цьому складається акт (за формою згідно 

з додатком 2 ПКМУ ВІД 19.10.2016 № 736) у двох примірниках, один 

примірник якого разом з отриманими документами надсилається відправникові, 

другий зберігається у відділі персоналу та документообігу апарату міської ради. 

20. Надіслані не за адресою документи з грифом “Для службового 

користування” повертаються відправникові без їх розгляду. 

21. Під час реєстрації вхідного документа з грифом “Для службового 

користування” на першому його аркуші від руки або за допомогою штампа 

(автоматичного нумератора) проставляється відмітка про надходження із 

зазначенням скороченого найменування установи - одержувача документа, 

реєстраційного індексу, дати (у разі термінового виконання - години і хвилини) 

одержання документа. 

У разі надходження конверта (паковання) з відмітками “Літер “М”, “Літер 

“К” та “СІ” (у разі ведення окремої реєстрації документів з мобілізаційних 

питань, з питань криптографічного захисту службової інформації та з питань 

спеціальної інформації), а також з відміткою “Особисто” відмітка про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#n288


надходження проставляється безпосередньо на конверті (пакованні) із 

зазначенням порядкового номера конверта (паковання) за журналом обліку 

конвертів (паковань) та дати його одержання. 

22. Облік електронних носіїв інформації, книг та інших видань, які є 

додатками до вхідного супровідного листа, ведеться окремо від вхідних 

документів. На супровідному листі, який долучається до відповідної справи, 

службою діловодства проставляються номер облікової форми, порядковий 

номер і дата взяття додатка на облік. 

23. Реєстрація вхідних, вихідних та внутрішніх документів з грифом “Для 

службового користування” здійснюється окремо від документів, які не містять 

службову інформацію, з дотриманням вимоги щодо одноразовості реєстрації. 

При цьому до реєстраційного індексу документа додається відмітка 

“ДСК”, наприклад: 

 “251/04-12 ДСК; 09-05/456 ДСК; 123 ДСК” 

На документах з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації 

перед реєстраційним індексом проставляється відмітка “М” або “СІ”, 

наприклад: 

 “М/251/04-12 ДСК; або СІ/03/175 ДСК” 

Вихідному супровідному листу та кожному додатку до нього 

присвоюється власний реєстраційний індекс. 

Вхідному супровідному листу та додаткам до нього на паперових носіях 

присвоюється один номер. На кожному додатку на лицьовому боці першого 

аркуша проставляється відмітка, наприклад: 

 “До вх. 1172/03-15 ДСК від 01.09.2016” 

На додатках, що підлягають поверненню, така відмітка проставляється на 

зворотному боці останнього аркуша документа. 

Супровідний лист, що має примітку “без додатка - відкрита інформація”, 

також реєструється в реєстраційних формах, що використовуються для 

реєстрації документів, що містять службову інформацію. 

24. Реєстрація документів з грифом “Для службового користування” 

здійснюється в журналах. 
 

Обліквидань з грифом “Для службовогокористування” 

25. Тираж видання з грифом “Для службового користування”, 

підготовлений в установі, обліковується за одним порядковим номером у 

журналі. 

26. Відмітка про додатково надруковані примірники видання робиться у 

журналі, де вони реєструвалися вперше, із продовженням їх нумерації від 

останнього номера примірника такого видання. 

Облік електронних носіїв інформації 

27. Облік електронних носіїв інформації (жорстких і гнучких магнітних дисків, 

касет та бобін з магнітною стрічкою, дисків для лазерних систем зчитування, 

невід’ємної частини модулів флеш-пам’яті тощо), на які планується записувати 

службову інформацію, ведеться відділу організаційно – кадрової,  загальної 

роботи, документообігу, зв’язків з громадськістю  та  юридичного  

забезпечення 



28. На захисній оболонці електронного носія інформації (пластмасовій 

капсулі гнучкого магнітного диска, касеті або бобіні з магнітною стрічкою, на 

верхньому боці диска для лазерних систем зчитування, невід’ємній частині 

корпусу модулів флеш-пам’яті тощо) зазначаються найменування установи, 

обліковий номер і дата взяття на облік електронного носія, гриф “Для 

службового користування”. 

29. Обліковий номер жорсткого магнітного диска зазначається на етикетці, 

що наклеюється на його корпусі або на опломбованому корпусі блока чи 

пристрою, в якому він розміщується. 

30. Наклеювання на електронний носій інформації етикеток з обліковими 

номерами, здійснюється у спосіб, який виключає можливість розбирання 

пристрою без пошкодження етикетки, її непомітного видалення (зміни) або 

перенесення на інший носій інформації. 

31.  Забороняється записувати службову інформацію на електронний носій 

інформації, не внесений до журналу обліку електронних носіїв інформації, на 

які планується записувати службову інформацію. 

32. Гриф “Для службового користування” зберігається за електронним 

носієм інформації до моменту його знищення. 

33.  Заміна електронного носія інформації з грифом “Для службового 

користування”, який вийшов з ладу під час дії гарантійного строку, провадиться 

представником організації, що здійснює гарантійне обслуговування, тільки у 

приміщенні установи та у присутності працівника, якому такий носій видано в 

установленому порядку. Зазначений носій залишається у розпорядженні 

селищної ради для подальшого знищення. 

Заміна електронного носія інформації з грифом “Для службового 

користування”, що вийшов з ладу під час дії гарантійного строку, в іншому 

порядку не дозволяється. 

34. Ремонт блока чи пристрою з електронним носієм інформації, що має 

гриф “Для службового користування”, проводиться в установі у присутності 

працівника, якому такий носій в установленому порядку видано, та у разі 

необхідності - працівника, який відповідає за забезпечення захисту інформації в 

установі. У разі виникнення необхідності в передачі за межі установи такого 

блока чи пристрою для виконання ремонтних робіт електронний носій 

інформації вилучається та зберігається працівником, якому зазначений носій 

виданий в установленому порядку. 
 

Друкування і розмноження документів 

35. Друкування і розмноження в установі документів з грифом “Для 

службового користування” за допомогою електронно-обчислювальної та 

копіювально-розмножувальної техніки провадиться з урахуванням вимог 

законодавства у сфері захисту інформації. 

Друкування і розмноження документів з мобілізаційних питань та з питань 

спеціальної інформації здійснюється працівниками установи, які мають допуск 

до роботи з такими документами. 

36. У правому верхньому куті першої сторінки документа, що містить 

службову інформацію, проставляються гриф “Для службового користування” та 

номер примірника, наприклад: 



 “Для службового користування 

Прим. № 3”. 

У випадку коли селищна рада є розробником документа з грифом “Для 

службового користування”, то можна зазначити на документі інформацію про 

заборону на розмноження (копіювання) такого документа в інших установах, 

наприклад: 

 “Для службового користування 

Прим. № 2 

Копіюванню не підлягає”. 

Відмітки “Літер “М”, “Літер “К”, “СІ”, номер примірника зазначаються 

нижче грифа “Для службового користування”, наприклад: 

 “Для службового користування 

Літер “М” 

Прим. № 2” 

або 

 “Для службового користування 

Літер “К” 

Прим. № 2”, 

або 

 “Для службового користування 

“СІ” 

Прим. № 2”. 

37. На першій сторінці кожного додатка до документа, що містить 

службову інформацію, вище інших відміток проставляється гриф “Для 

службового користування”, наприклад: 

 “Для службового користування 

Прим. № 4 

Додаток до розпорядження 

__________________ 

(найменування установи) 

___ ______ 20___ р. №____”. 

У разі коли додатки надсилаються разом із супровідним листом, після 

тексту листа перед підписом зазначається наявність додатків, їх обсяг, 

реєстраційні індекси і дати, наприклад: 

 “Додато

к: 

довідка про виконання плану заходів із впровадження 

нових видів продукції від 14 серпня 2016 р. № 01-25/52 ДСК на 

5 арк., прим. № 2.”. 

Якщо інформація з обмеженим доступом міститься тільки у додатку до 

документа з грифом “Для службового користування”, під таким грифом 

ставиться позначка “(без додатка - відкрита інформація)”, наприклад: 

 “Для службового користування 

(без додатка – відкрита інформація) 

Прим. № 1”. 



38. У друкованих виданнях гриф “Для службового користування” і номер 

примірника зазначаються на обкладинці та на титульному аркуші видання. 

Якщо видання складається з кількох частин, такий гриф зазначається на кожній 

його частині, що містить службову інформацію. 

39. На зворотному боці останнього аркуша примірника документа, що 

залишається у справі установи, у нижньому лівому куті зазначаються кількість 

надрукованих примірників; перелік номерів примірників з найменуваннями 

адресатів (не більше чотирьох); номер пункту переліку відомостей установи або 

реквізити акта комісії з питань роботи із службовою інформацією, згідно з 

якими інформацію віднесено до службової; назва та обліковий номер 

електронного носія інформації або номер автоматизованого робочого місця, з 

якого друкувався документ, наприклад: 

 “Надруковано три примірники. 

Прим. № 1 - Мін’юсту 

Прим. № 2 - Мінфіну 

Прим. № 3 - до справи № 02-10 

Пункт 3.7 переліку відомостей 

АРМ інвентарний номер 5”. 

40. У разі надсилання документа більш як чотирьом адресатам складається 

список на розсилку, в якому зазначається перелік адресатів, проставляються 

номери примірників, що відправляються відповідним адресатам, а замість 

конкретних найменувань адресатів на документі робиться узагальнений напис, 

наприклад: 

 “Прим. № 1-8 - за списком на розсилку; 

Прим. № 9 - до справи № 02-10”. 

 

41. На кожному примірнику вихідного документа та додатках до нього на 

лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша зазначаються 

прізвище (прізвище, ім’я, по батькові) виконавця та номер його службового 

телефону, наприклад: 

 “Марченко 255 55 55” 

42. Після реєстрації створеного документа з грифом “Для службового 

користування” його чернетки і роздруковані варіанти знищуються виконавцем 

шляхом подрібнення або іншим способом (спалювання, розплавлення, 

розчинення тощо), який виключає можливість їх прочитання та відновлення. 

43. Розмноження документів з грифом “Для службового користування” 

здійснюється відділом персоналу та документообігу апарату міської ради  або 

іншим структурним підрозділом, визначеним розпорядчим документом міської 

ради, з дозволу міського голови (його заступників) за умови оформлення 

замовлення за формою або відповідно до резолюції міського голови. 

Міський голова може у встановленому порядку делегувати повноваження 

щодо надання дозволу на розмноження таких документів керівникам 

структурних підрозділів, в яких документи опрацьовуються або зберігаються. 

44. На кожному примірнику розмноженого документа від руки 

проставляється номер примірника. 



45. Документ з грифом “Для службового користування”, одержаний від 

іншої установи для опрацювання одночасно в кількох структурних підрозділах, 

копіюється у визначеному цією Інструкцією порядку, якщо установа, яка є 

розробником документа, не встановила заборону на його розмноження. 

46. Облік розмножених документів, що містять службову інформацію, 

ведеться в журналі. 
 

Надсилання документів 

47. Надсилання документів з грифом “Для службового користування” 

іншим установам у межах України здійснюється рекомендованим поштовим 

відправленням. 

Передача службової інформації (надсилання документів з грифом “Для 

службового користування”) телекомунікаційними, інформаційно-

телекомунікаційними мережами здійснюється лише з використанням засобів 

криптографічного захисту інформації, що в установленому порядку допущені 

до експлуатації, з дотриманням вимог технічного захисту інформації. 

48. Електронні носії інформації та документи з грифом “Для службового 

користування”, що підлягають поверненню, обов’язково надсилаються до 

установи із супровідним листом. 

Видання з грифом “Для службового користування” надсилаються іншим 

установам разом із супровідним листом з грифом “Для службового 

користування”, в якому зазначаються назви (автори) видань, реєстраційні 

індекси, кількість та номери примірників з урахуванням вимог  цієї Інструкції. 

49. Документи з грифом “Для службового користування”, які 

надсилаються, повинні бути вкладені у конверти або упаковані у спосіб, який 

виключає можливість доступу та прочитання тексту чи реквізитів без 

порушення цілісності паковання. 

50. На конвертах (пакованнях) зазначаються адреса та найменування 

установи-одержувача і відправника, реєстраційні індекси вкладених документів 

із проставленням відмітки “ДСК”. Забороняється зазначати прізвища і посади 

керівників установи-одержувача, а також прізвища виконавців документів і 

назви структурних підрозділів. 

Електронні носії інформації упаковуються в окремий конверт (паковання), 

на якому зазначаються дата та реєстраційний індекс супровідного листа. 

51. У разі надсилання документів, які повинні бути розкриті певною 

посадовою особою установи особисто, їх упаковують в окремий конверт, у 

правому верхньому куті якого нижче грифа “Для службового користування” 

проставляється відмітка “Особисто”, а в його нижній правій частині 

зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові (ініціали) одержувача. Такий 

конверт вкладається в інший конверт, що оформляється відповідно до вимог, 

визначених цією Інструкцією. У лівому верхньому куті конверта 

проставляється відмітка “Подвійний конверт”. 

52. У разі надсилання документів з мобілізаційних питань на конвертах 

(пакованнях) додатково проставляється відмітка “Літер “М”. 

53. Надсилання документів з мобілізаційних питань в одному конверті 

(пакованні) з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, не 

дозволяється. 



54. У разі надсилання документа, що має відмітку “Літер “К” або “СІ”, 

його вміщують в окремий конверт, у правому куті якого нижче грифа “Для 

службового користування” проставляється відмітка “Літер “К” або “СІ”, а в 

його нижній правій частині зазначаються посада, прізвище, ім’я, по батькові 

(ініціали) одержувача. Такий конверт вкладається в інший конверт, що 

оформляється відповідно до вимог, визначених  цією Інструкцією. У лівому 

верхньому куті конверта проставляється відмітка “Подвійний конверт”. 
 

Формування виконаних документів у справи 

55. Виконані документи з грифом “Для службового користування” 

групуються у справи згідно із затвердженою в селищній  раді зведеною 

номенклатурою справ. Дозволяється долучати до справи із грифом “Для 

службового користування” документи з відкритою інформацією, якщо такі 

документи стосуються питань такої справи. 

Документи з мобілізаційних питань долучаються до справ з мобілізаційної 

роботи, що мають відмітку “Літер “М”, а документи з питань спеціальної 

інформації - до справ з відміткою “СІ”. 

56. До номенклатури справ включаються всі довідкові та реєстраційні 

картотеки, журнали реєстрації та обліку документів з грифом “Для службового 

користування”. 

57. У графі номенклатури справ “Індекс справи” до номера справи з 

документами, що мають гриф “Для службового користування”, проставляється 

відмітка “ДСК”, наприклад: 

 “04-10 ДСК”. 

58. На обкладинці справи, що містить документи з грифом “Для 

службового користування”, у правому верхньому куті проставляється відмітка 

“Для службового користування”. 

59. Номенклатурою справ передбачено формування однієї справи із 

заголовком “Документи з грифом “Для службового користування”. Строк 

зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури 

справ проставляється відмітка “ЕК”, яка означає, що строк зберігання справи 

визначається експертною комісією міської ради з проведення експертизи 

цінності документів (далі - експертна комісія). 

 60.  Експертна комісія після закінчення року вивчає кожен аркуш справи 

“Документи з грифом “Для службового користування” і за потреби приймає 

рішення про її переформування. Документи постійного зберігання, що 

містяться у справі, формуються в окрему справу, якій надається окремий 

заголовок та яка додатково включається до номенклатури справ. Документи 

тимчасового зберігання залишаються у такій справі згідно із затвердженою 

номенклатурою справ. 

61. Якщо у справі із заголовком “Документи з грифом “Для службового 

користування” містяться лише документи тимчасового зберігання, вона може 

не переформовуватися, а строк зберігання такої справи визначається 

найдовшим строком зберігання документів, що містяться в ній. Відмітка “ЕК” у 

графі номенклатури справ “Строк зберігання” закреслюється і зазначається 

уточнений строк зберігання. 



62. Документи з мобілізаційних питань та з питань спеціальної інформації 

зберігаються в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, на яких 

зазначаються прізвища та ініціали працівників, які мають право їх розкривати. 

Робочі папки, футляри або пакети з документами з мобілізаційних питань 

або з питань спеціальної інформації опечатуються особистою номерною 

металевою печаткою працівника, який безпосередньо з ними працює. 

63. Облік, формування справ, зберігання та використання документів з 

відміткою “Літер “М” проводяться посадовою особою відповідальною за 

мобілізаційну роботу. 
 

Користування документами 

64. Вхідні, вихідні, внутрішні документи з грифом “Для службового 

користування” передаються працівникам відповідно до резолюцій селищного 

голови або його заступників, керівників підрозділів міської ради. 

Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються у 

відділі персоналу та документообігу апарату селищної  ради чи інших 

структурних підрозділах, видаються у тимчасове користування працівникам 

селищної ради на підставі замовлення за формою згідно з додатком 10 до 

ПКМУ № 736 від 19.10.2016, резолюції селищного  голови. 

65. Справи та видання з грифом “Для службового користування” 

видаються у тимчасове користування і приймаються під розписку в журналі. 

66. Робота з документами з мобілізаційних питань та з питань спеціальної 

інформації проводиться в окремо виділених і належним чином обладнаних 

службових приміщеннях з дотриманням вимог, які унеможливлюють 

ознайомлення із змістом таких документів сторонніх осіб. 

67. Під час приймання справи від працівника проводиться перевірка 

наявності кожного аркуша всіх документів справи відповідно до її 

внутрішнього опису. 

68. Справи з грифом “Для службового користування”, що зберігаються в 

архівному підрозділі (архіві) установи, видаються у тимчасове користування 

працівникам інших структурних підрозділів установи на підставі замовлення за 

формою згідно з додатком 12 до ПКМУ № 736 від 19.10.2016. 

Про видачу справ з грифом “Для службового користування” з архівного 

підрозділу (архіву) установи робиться запис у книзі видачі справ у робочі 

приміщення установи. 

69. Справи з грифом “Для службового користування” видаються для 

тимчасового користування на строк, що не перевищує одного місяця. 

70. За наявності письмових клопотань інших установ або припису на право 

проведення перевірки згідно з наданими законом повноваженнями документи з 

грифом “Для службового користування”, їх копії і витяги з них за письмовим 

дозволом або резолюцією селищного голови або його заступників можуть 

видаватися працівникам інших установ. 

На лицьовому боці підготовлених копій документів у правому верхньому 

куті першого аркуша документа проставляється відмітка “Копія”. Витяги з 

документів оформляються на відповідному бланку. 

71. Копії документів та витяги з них засвідчуються відповідним  

працівником, наприклад: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#n304
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#n308


 “Згідно з оригіналом 

Начальник відділу діловодства 

(підпис) 

20 липня 2016 року”. 

 

О.О. Павленко 

72. Після ознайомлення з документами з грифом “Для службового 

користування” на зворотному боці запиту або припису на право проведення 

перевірки робиться запис про документи (реєстраційні дані, заголовки), з якими 

ознайомлено працівника іншої установи. 

73. У разі потреби працівник іншої установи робить витяги з виданих йому 

документів з грифом “Для службового користування” у робочому зошиті, що 

має зазначений гриф, який після завершення роботи з документами 

надсилається установі, що робила запит на ознайомлення. 

74. Працівник іншої установи може ознайомитися із змістом документа з 

грифом “Для службового користування”, отриманим від іншої установи, лише 

за письмовою згодою установи - розробника такого документа. Зазначена 

вимога не поширюється на представників органів державного нагляду 

(контролю) під час виконання ними відповідних функцій згідно із 

законодавством. 

75. Забороняється використовувати службову інформацію, що міститься в 

документах з грифом “Для службового користування”, для відкритих виступів 

або опублікування у засобах масової інформації та демонструвати такі 

документи на стендах, у вітринах на відкритих виставках або в інших 

громадських місцях. 

У разі надходження до установи запиту на інформацію, що міститься у 

документі, якому присвоєно гриф “Для службового користування”, 

здійснюється з урахуванням вимог  цієї Інструкції перегляд такого документа з 

метою перевірки відповідності запитуваної інформації сукупності вимог, 

передбачених частиною другою статті 6 Закону України “Про доступ до 

публічної інформації”, щодо обмеження доступу до інформації на момент 

надходження запиту. Авторові запиту надається інформація в тій частині, 

доступ до якої відповідно до зазначеного Закону не обмежено. 

За наявності в запитуваному документі інформації з обмеженим доступом 

для надсилання запитувачеві виготовляється його копія, в якій слова, речення 

чи зображення, що містять інформацію з обмеженим доступом, ретушуються у 

спосіб, який виключає подальше відтворення ретушованого. З такої копії 

документа виготовляється інша копія, яка надсилається запитувачеві. Копія 

запитуваного документа, що ретушувалася, зберігається разом з документами з 

відповідного запиту та може використовуватися повторно в разі надходження 

до установи іншого запиту на інформацію, що міститься у такому документі. 
 

Перегляд документів з грифом “Для службового користування” 

76. Перегляд документів з грифом “Для службового користування” 

проводиться з метою підтвердження наявності або відсутності в них 

відомостей, що становлять службову інформацію, не рідше ніж один раз на 

п’ять років. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40


Скасування грифа “Для службового користування” здійснюється за 

відсутності законних підстав для обмеження у доступі до службової інформації, 

які існували раніше. 

77. Рішення про скасування грифа “Для службового користування” чи його 

підтвердження приймається комісією з питань роботи із службовою 

інформацією установи - розробника документа або відповідною комісією 

установи-правонаступника чи установи вищого рівня, якщо установа - 

розробник документа припинила свою діяльність. 

78. За рішенням комісії з питань роботи із службовою інформацією строк 

обмеження доступу до справ (документів) може бути продовжений. 

79. Рішення комісії з питань роботи із службовою інформацією 

оформляється протоколом, що підписується головою і секретарем комісії та 

набирає чинності з моменту затвердження протоколу керівником установи. У 

протоколі зазначаються види документів, їх реєстраційні дані, заголовки та 

номери за номенклатурою або описом справ, з яких знімається гриф “Для 

службового користування” або строк обмеження доступу до яких продовжено. 

Витяг з протоколу або його засвідчена копія передається разом із справами 

до архівного підрозділу (архіву) установи, а у разі передачі документів 

Національного архівного фонду на постійне зберігання. 

80. Про скасування грифа “Для службового користування” письмово 

повідомляються всі установи, яким надсилався такий документ. За потреби 

можуть надсилатися витяги з протоколу засідання комісії з питань роботи із 

службовою інформацією. 

81. На обкладинках справ та документах гриф “Для службового 

користування” погашається працівником служби діловодства (архівного 

підрозділу) установи шляхом його закреслення тонкою рискою та зазначення 

нижче на вільному від тексту місці дати і номера відповідного протоколу 

засідання комісії з питань роботи із службовою інформацією. Такі відмітки 

вносяться до реєстраційних та облікових форм, номенклатури та опису справ. 
 

Підготовка справ до передачі на архівне зберігання та знищення 

82. Експертиза цінності документів з грифом “Для службового 

користування” та їх підготовка до архівного зберігання здійснюються в 

установленому законодавством порядку. 

У кінці кожної закінченої справи з грифом “Для службового 

користування” на окремому аркуші робиться засвідчувальний напис, в якому 

зазначаються цифрами і словами кількість аркушів у справі, кількість аркушів 

внутрішнього опису, а також: 

наявність літерних і пропущених номерів аркушів; 

номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками 

тощо; 

номери великоформатних аркушів; 

номери конвертів з укладеннями; 

кількість аркушів укладень. 

Після засвідчувального напису працівник, який сформував справу, ставить 

підпис із зазначенням посади, прізвища і дати, який засвідчується печаткою 

служби діловодства або печаткою “Для пакетів”. Усі наступні зміни у складі 

справи (пошкодження аркушів, заміна документів копіями, долучення нових 



документів) зазначаються у засвідчувальному написі з посиланням на 

відповідний розпорядчий документ. 

Справи з грифом “Для службового користування” після проведення 

експертизи цінності документів, що містяться в ній, підшиваються через чотири 

проколи спеціальними суровими нитками або дратвою. Справи постійного та 

тривалого (понад десять років) строків зберігання та особові справи 

оправляються у тверду обкладинку. 

83. Справи постійного та тривалого зберігання з грифом “Для службового 

користування” та особові справи включаються у відповідні описи справ разом з 

документами, що містять відкриту інформацію. При цьому в описі до номера 

справи та у графі “Індекс справи (тому, частини) з документами з грифом “Для 

службового користування” додається відмітка “ДСК”. 

84. Під час передачі справ з грифом “Для службового користування” на 

постійне зберігання до державної архівної установи готується лист у якому 

визначається порядок користування такими справами. 

85. Вилучені для знищення за результатами експертизи цінності справи з 

грифом “Для службового користування”, строк зберігання яких закінчився, 

включаються до акта про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду (далі - акт про вилучення документів), що 

складається відповідно до вимог, установлених щодо всіх справ установи в 

цілому. 

Знищення видань з грифом “Для службового користування”, що 

зберігаються у бібліотеках, здійснюється згідно з актом, який складається 

відповідно до встановлених вимог. 

86. Документи, справи, видання з грифом “Для службового користування”, 

вилучені для знищення експертною комісією установи у складі не менше трьох 

членів, підлягають знищенню шляхом подрібнення носіїв інформації або в 

інший спосіб (спалювання, розплавлення, розчинення тощо), який виключає 

можливість їх прочитання та відновлення. 

Електронні носії інформації знищуються або переробляються у спосіб, що 

виключає можливість повного або часткового відновлення збереженої на них 

інформації. 

87. В акті про вилучення документів робиться запис про знищення 

відповідних документів, справ із зазначенням прізвищ, ініціалів членів 

експертної комісії, їх підписів, дати знищення, наприклад: 

 “Справи № 25 ДСК, № 30 ДСК, № 80 

ДСК знищено шляхом подрібнення. 

Члени експертної комісії установи: 

(підпис)   П.В. Марченко 

(підпис)   О.О. Павленко 

(підпис)   В.А. Іваненко 

10 лютого 2016 р.”. 

88. Після знищення документів з грифом “Для службового користування” 

в облікових формах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ 

тривалого (понад десять років) зберігання робиться відмітка “Документи 

знищено. Акт від ___ ________ 20__ р. № __”. 



 

Забезпечення збереженості документів та проведення                                   

перевірк  їх наявності 

89. Справи з грифом “Для службового користування” з дати їх створення 

(надходження) зберігаються за місцем формування справ згідно із 

затвердженою зведеною номенклатурою справ до моменту їх передачі в архів 

установи. 

90. Документи і справи з грифом “Для службового користування” 

зберігаються у шафах, сейфах, що розташовані у службових приміщеннях або 

сховищах архіву. Шафи, сейфи, службові приміщення, сховища архіву повинні 

надійно замикатися і опечатуватися металевими печатками. 

Зберігання документів і справ із грифом “Для службового користування” 

здійснюється працівниками, які безпосередньо отримали їх під розписку, у 

спосіб, що унеможливлює доступ до них сторонніх осіб. 

91. Документи з грифом “Для службового користування” можуть 

перебувати у працівників на виконанні протягом строку, необхідного для 

виконання завдання, за умови дотримання вимог їх зберігання, визначених цією 

Інструкцією. 

92. Передача документів з грифом “Для службового користування” 

структурним підрозділам здійснюється через відділ персоналу та 

документообігу апарату міської ради з проставленням відповідної відмітки в 

облікових формах. 

93. Забороняється переміщення документів з грифом “Для службового 

користування” з однієї справи до іншої без повідомлення відділу персоналу та 

документообігу апарату міської ради. Про всі переміщення документів 

робляться відповідні відмітки в облікових формах, у тому числі внутрішніх 

описах. 

Вилучення справ або окремих документів із справ з грифом “Для 

службового користування” забороняється.  

94. Документи з грифом “Для службового користування” не дозволяється 

виносити за межі приміщення селищної ради, крім випадків передачі 

документів на виконання у структурні підрозділи, що розташовуються поза 

межами основного приміщення, та у разі виникнення необхідності в їх 

узгодженні, підписанні в установах, розташованих у межах одного населеного 

пункту. Винесення документа з грифом “Для службового користування” за 

межі селищної ради здійснюється на підставі резолюції селищного голови (його 

заступників) або керівника структурного підрозділу, в якому такий документ 

(його проект) підготовлено. При цьому документ повинен бути вкладений у 

конверт або упакований у такий спосіб, щоб виключити можливість його 

прочитання. 

95. Особі, відрядженій до іншого населеного пункту, забороняється мати 

при собі документи з грифом “Для службового користування”. У разі потреби 

такі документи надсилаються за призначенням до початку відрядження. 

96. В окремих випадках, зокрема у разі термінового позапланового 

відрядження, селищний  голова (його заступники) ставить на доповідній 

записці керівника відповідного структурного підрозділу резолюцію, згідно з 

якою дає дозвіл на перевезення документів з грифом “Для службового 

користування” до іншого населеного пункту за умови, що такі документи 



перевозяться групою у складі не менше двох працівників, які повинні 

виконувати роботу з ними з дотриманням заходів, що унеможливлюють 

несанкціоноване ознайомлення з текстом таких документів. 

97. Стан організації роботи з документами, що містять службову 

інформацію (наявність та фізичний стан документів, справ, видань, 

електронних носіїв інформації з грифом “Для службового користування”), не 

рідше ніж один раз на рік перевіряється комісією з питань проведення 

перевірки наявності документів з грифом “Для службового користування” після 

завершення діловодного року та формування справ. 

Строк проведення перевірки та склад комісії з питань її проведення 

визначаються відповідним актом селищної ради. 

До складу комісій з питань проведення перевірки наявності документів з 

грифом “Для службового користування” з відмітками “Літер “М”, “Літер “К” та 

“СІ” залучаються лише особи, допущені до роботи з такими документами. 

98. Результати перевірки, зазначеної у пункті 97 цієї Інструкції, 

оформляються актом за формою згідно з додатком 13ПКМУ № 736 від 

19.10.2016. 

Працівник, якому стало відомо про факт втрати документа, що містить 

службову інформацію, та про можливе розголошення відомостей, що 

становлять службову інформацію, невідкладно інформує керівника свого 

структурного підрозділу, який у письмовій формі терміново інформує про 

такий факт селищного  голову та начальника відділу організаційно-кадрової, 

загальної  роботи, документообігу, зв’язків  з громадськістю  персоналу та 

документообігу. 

У разі втрати документа, що містить службову інформацію, письмово 

повідомляється установі, від якої цей документ отримано.  

99. Факти втрати документів або розголошення відомостей, які містять 

службову інформацію, розслідує комісія з питань роботи із службовою 

інформацією. Для розслідування окремих фактів втрати документів або 

розголошення відомостей, які містять службову інформацію (далі - 

розслідування), за рішенням керівника установи може утворюватися спеціальна 

комісія. 

100. Спеціальна комісія має право отримувати від працівників міської ради 

письмові та усні пояснення з питань, що є предметом розслідування, 

витребувати необхідні документи (їх копії), оглядати приміщення і сховища. 

101. Члени комісії з питань роботи із службовою інформацією та 

спеціальної комісії несуть персональну відповідальність за повноту, всебічність 

і об’єктивність висновків розслідування, нерозголошення інформації, яка 

стосується розслідування. 

102. За результатами розслідування, яке триває не довше ніж один місяць, 

складається акт, що підписується членами комісії з питань роботи із службовою 

інформацією або спеціальної комісії та подається міському голові на 

затвердження. За наявності обґрунтованих пропозицій відповідної комісії, 

прийнятих на її засіданні, строк проведення розслідування може бути 

продовжено за резолюцією селищного  голови не більш як на один місяць. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/736-2016-%D0%BF#n310


Розслідування починається з дати підписання розпорядчого документа про 

його проведення та завершується датою затвердження акта про результати 

проведення розслідування. 

103. В окремому розділі акта про результати проведення розслідування 

зазначаються обставини, причини та умови настання відповідного випадку, 

рівень заподіяної шкоди або негативного впливу на діяльність установ, а також 

наводиться перелік втрачених документів. 

104. Відмітка про втрату документів вноситься відділом персоналу та 

документообігу до реєстраційних та облікових форм із зазначенням 

реєстраційних даних акта про результати проведення розслідування. 

105. Довідка про причини відсутності втрачених документів, підписана 

керівником відповідного структурного підрозділу, передається до архіву 

установи для включення її до справи. 

 
 

 

 

Секретар селищної ради                          Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 112 

 

25.11.2021                                                                                         смт Чупахівка 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в 

селі Олешня, вул. Лермонтова, 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 

Голікової Катерини Павлівни про присвоєння поштової адреси житловому 

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

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

район, село Олешня, вул. Лермонтова, буд. 2, виконавчий комітет  селищної 

ради ВИРІШИВ: 

 

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

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

Сумська область, Охтирський район, село Олешня, вул. Лермонтова, буд. 2. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 113 

25.11.2021 р.                                                                             смт Чупахівка 

Про обстеження матеріально-

побутових умов домогосподарств, 

обстеження житлово-побутових 

умов,проведення обстеження сім’ї 

та встановлення місця 

фактичного проживання чи 

перебування громадян 

 

        Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про звернення громадян», «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», з метою 

координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів допомоги та 

встановлення  місця проживання чи перебування громадян, виконавчий комітет  

селищної ради В И Р І Ш И В : 

 

1.  Створити комісію з обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств, житлово-побутових умов, проведення обстеження сім’ї та 

встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян у складі 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити Положення про комісію з обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарств, житлово-побутових умов, проведення обстеження сім’ї 

та встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян 

(додаток 2). 

3. У разі потреби комісії забезпечити обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств, житлово-побутових умов, проведення обстеження сім’ї та 

встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян. 

4. Комісії за результатами проведених обстежень складати акти встановленого  

зразка (додатки 3, 4, 5) та надавати їх у триденний термін до відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.     

 

 

 Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ 

 



 

 

                                                                                     Додаток 1 

                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                     комітету селищної ради 

                                                                                     від 25.11.2021 № 113 

 

                                                      СКЛАД 

комісії з обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств, проведення 

обстеження сім’ї та встановлення місця фактичного проживання чи 

перебування громадян 

 

ВОРОБЙОВА Людмила Вікторівна 

 

Члени комісії:  

заступник голови Чупахівської 

селищної ради,голова комісії  

 

ЖУРАВЕЛЬ Світлана Миколаївна начальник відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради 

ГРИГОР’ЄВА Олена Василівна  

 

БИСТРИЦЬКА Галина Дмитрівна 

 

 

ЧЕРНОТКАЧ Тетяна Василівна 

 

 

ПРОЦЕНКО Ганна Андріївна 

 

 

НЕВДАЧИНА Тетяна Дмитрівна 

В. о. директора КУ «Центр надання                                                       

соціальних послуг Чупахівської 

селищної ради 

Завідувач відділення соціальної роботи 

КУ «Центр надання                                                       

соціальних послуг Чупахівської 

селищної ради 

 

Лікар загальної практики сімейної 

медицини КНК «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради (за згодою) 

Лікар загальної практики сімейної 

медицини КНК «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Чупахівської селищної ради (за згодою) 

Спеціаліст відділу ЦНАП 

Члени комісії: депутати Чупахівської селищної ради відповідно до закріплених 

територій, на яких вони здійснюють свої повноваження (за згодою, не менше 

двох осіб). 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

Додаток 2 

                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                     комітету селищної ради 

                                                                                     від   25.11.2021 № 113 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств,житлово-побутових умов, проведення обстеження сім’ї та 

встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Комісія з обстеження матеріально-побутових умов 

домогосподарств,житлово-побутових умов,обстеження сім’ї та встановлення 

місця фактичного проживання чи перебування громадян є дорадчим органом, 

що утворюється рішенням виконавчого комітету Чупахівської селищної ради. 

Кількісний та персональний склад комісії визначається виконавчим комітетом.  

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, Указами Президента України, розпорядженнями та постановами 

Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії Чупахівської селищної ради, 

виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими 

нормативно-правовими актами, цим Положенням. 

1.3. Комісія утворена для здійснення обстеження матеріально-побутових 

умов домогосподарств,обстеження сім’ї та встановлення місця фактичного 

проживання чи перебування громадян. 

 

2. Повноваження комісії 

 

2.1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань забезпечує: 

- обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств; 

- обстеження житлово-побутових умов; 

- проведення обстеження сім’ї; 

- встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян. 

2.2. Обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств здійснюється 

на підставі заяви мешканця Чупахівської селищної ради.  

2.3. Обстеження житлово-побутових умов здійснюється на підставі 

заяви мешканця Чупахівської селищної ради.  

2.4. Обстеження сім’ї здійснюється на підставі заяви мешканця 

Чупахівської селищної ради.  

2.5. Встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян 

здійснюється на підставі заяви мешканця Чупахівської селищної ради. 

 

 

 

 

 



 

3. Склад комісії 

 

3.1. Голова комісії визначаються рішенням виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради.  

3.2. Голова організовує роботу комісії. У разі відсутності голови комісії його 

обов’язки виконує один із членів комісії. Голова комісії  забезпечує організацію 

проведення обстеження, підготовку акта та доведення  до відома зацікавлених 

осіб результатів роботи  комісії.   

3.3. Комісія розглядає заяви окремих громадян на здійснення обстеження 

матеріально-побутових умов домогосподарств, обстеження сім’ї та 

встановлення місця фактичного проживання чи перебування громадян. 

3.4. Формою роботи комісії є здійснення комісійних перевірок, які  

проводяться по мірі надходження заяв громадян в межах терміну, визначеного 

статтею 20 Закону України «Про звернення громадян». 

3.5.  За результатами перевірки складається акт обстеження, в якому 

фіксуються матеріально-побутові умови домогосподарства,обстеження сім’ї 

та/або встановлюється місце фактичного проживання громадян. 

3.6.  Акт обстеження підписується не менш, як 4 членами комісії. 

3.7. Форма акту затверджується рішенням виконавчого комітету. 

3.8.  Всі акти, складені комісією затверджуються головою комісії. 

 

 

 

 

 
 

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до рішення виконавчого 

комітету селищної ради 

від    25.11.2021 № 113 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                     _____________________ 
                                                                                                    (підпис, ПІБ голови комісії) 

                                                                                                    «__»____________202_ р. 

 

 

А К Т 

обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств  

та встановлення фактичного місця проживання/перебування громадян 

___________________                                             «____»__________2021 року 
(назва населеного пункту) 

Ми, комісія у складі:________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Склали цей акт про 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

року  народження, що проживає(-ють) за адресою_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Склад сім’ї :_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Житлові умови 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доходи сім’ї 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Чого потребує______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Висновок комісії 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Підписи членів комісії: 

 

Дані акту зі слів заявника записані вірно     __________________________ 

                                                                                                                       (підпис заявника) 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                      Додаток 4 

                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                     комітету селищної ради 

                                                                                     від    25.11.2021 № 113 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                     _____________________ 
                                                                                                    (підпис, ПІБ голови комісії) 

                                                                                                    «____»_______________202_ р. 

АКТ проведення обстеження сім’ї  

№ _____________________                                     _______ ____________ ____  
(число)            (місяць)             (рік) 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі: 

__________________________________________________________________         

Місце проживання фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі: 

_______________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, якій надаються соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі: 

__________________________________________________________________ 
 

Обстеження проведено за адресою: 

__________________________________________________________________ 
 

Особа, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі: проживає / не проживає разом із фізичною особою, яка надає соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі (необхідне підкреслити) 
 

Соціальні послуги з догляду надаються (зазначити: щоденно, періодично 

тощо) __________________________________________________ 
 

Висновок-рекомендація про призначення (не призначення) компенсації 

фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

З актом ознайомлений ______________________________     ______ 
                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)                      (підпис)  

          фізичної особи, яка надає соціальні  

          послуги з догляду на не професійній основі) 

Акт обстеження сім’ї склали: 

Підписи:________________________________    __________        _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       ____________________ 



                                                 

                                                                                     Додаток 5 

                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                     комітету селищної ради 

                                                                                     від   25.11.2021№ 113 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                     _____________________ 
                                                                                                    (підпис, ПІБ голови комісії) 

                                                                                                    «__»____________202_ р. 

 

 

А  К  Т 

обстеження житлово-побутових умов 

 

смт Чупахівка                                                     «____»__________20____ року 
(назва населеного пункту) 

Ми, комісія у складі: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Провели обстеження житлово - побутових умов 

проживання____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

У результаті обстеження встановлено наступне: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Висновок комісії 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Підписи членів комісії: 

 

Підписи:________________________________    __________        _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       _____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                   (прізвище, ініціали) 

_________________________________________    __________       ____________________ 

                                                    (посада)                   (підпис)                   (прізвище, ініціали) 
 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 114 

25.11.2021                                                                                            смт Чупахівка 

 

Про  ліквідацію колодязів 

громадського користування 

 

      Реагуючи на неодноразове звернення жителів с. Оленинське та  депутата 

селищної ради Івана Єременка щодо  аварійного стану колодязя  в                                       

с. Оленинське, вул. Будильська і колодязя в с. Новопостроєне, вул.Миру, 

відповідно до ст. 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

щодо забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою,розглянувши 

Акти обстеження громадських колодязів,  виконавчий комітет селищної ради                       

В И Р І Ш И В: 

  

1. Визнати аварійними та непридатними до використання колодязі 

громадського користування, які  розташовані  в с.Оленинське, вул.Будильська 

№ 33, с. Новопостроєне, вул. Миру № 15. 

2. Ліквідувати і зняти з обліку колодязі громадського користування, які 

розташовані в с.Оленинське, вул.Будильська № 33, с. Новопостроєне,                                                   

вул. Миру № 15. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 115 

25.11.2021                                                                                            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 селищної ради В И Р І Ш И В: 

  

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 16.11.2021 р. (Додається). 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

  

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 116 

25.11.2021                                                                                            смт Чупахівк 

 

 

Про Програму розвитку культури  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на  2022-2024 роки 

 

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

самоврядування в Україні», Закону України «Про Державні цільові програми», 

Закону України «Про культуру» 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 Програму 

розвитку культури Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки, виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Схвалити Програму розвитку культури Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки (Програма додається). 

 

2. Рекомендувати затвердити Програму розвитку культури 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки на 

сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ 
                                                    

                                        

 

 

 

                                                                                                                                                                   



                                                                 Додаток 

                                                                                      до рішення №  116 

                                                                                         Виконавчого комітету 

                                                                                                  Чупахівської селищної ради  

                                                                                            від  25. 11.2021 року 

           

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 розвитку  культури   

Чупахівської  

селищної територіальної громади 
 на 2022-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                            

 

2021 рік 

 

 



 

1.Загальні положення 

 

Програму розвитку культури Чупахівської громади  на 2022-2024 роки 

(далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного 

функціонування закладів культури та сільських бібліотек. 

У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про 

культуру» та іншими законами України, указами Президента України та 

урядовими документами.  

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що,  не зважаючи на 

складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури і 

бібліотек, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського 

мистецтва, художньої творчості. В громаді на 01.01.2022 року діє 

Комунальний заклад «БУДИНОК КУЛЬТУРИ Чупахівської селищної ради», 

де 7 клубних закладів, 1 публічна бібліотека з 4 бібліотеками-філіями.   

            Впродовж останніх років робота закладів культури громади 

спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-

економічних умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося 

зберегти мережу закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку 

діяльності аматорських колективів Чупахівської селищної територіальної 

громади.  

          Проте галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і 

творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно 

динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити 

надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх 

тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для 

розвитку нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного 

продукту, без яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати 

перспективи. 

             Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх 

клубних закладів, бібліотек для виконання у повному обсязі відповідних 

сучасних стандартів. 

              На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, 

репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі 

побутової. 

              Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності 

аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення 

музичними інструментами, транспортом, відповідними комунальними 

стандартами закладів культури. Існує низка проблем та першочергових 

завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів 

реалізації. 

Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, особливо 

на селі, залишається складним.  

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими 

надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити 

питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань. 

Потребує підтримки видавнича діяльність бібліотек. 



Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури в 

Чупахівській селищній територіальній громаді на період 2022-2024 роки. 

 

2. Мета Програми 

 

Ця Програма визначає стратегію розвитку галузі культури Чупахівської 

селищної територіальної громади на період 2022-2024 роки. Метою Програми 

є підвищення ефективності діяльності закладів культури громади, укріплення 

матеріально-технічної бази, збереження нематеріальної та історико-

культурної спадщини, забезпечення реалізації прав громадян на доступ до 

культурних надбань, а також розвиток творчих ініціатив з урахуванням 

місцевих особливостей. Забезпечення належних умов для того, щоб заклади 

культури громади працювали краще, динамічніше, успішніше, здобували 

прихильність і визнання не лише на Сумщині, а й за її межами. Досягнення 

цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки 

культурно-мистецької сфери незалежно від форм власності, підпорядкування 

та правового статусу закладів культури. 

3. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

o створення умов для належного функціонування базової мережі закладів 

культури; 

o забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 

громади;  

o збереження нематеріальної спадщини; 

o збереження національно-культурної спадщини; 

o інформатизація культурної сфери; 

o здійснення технічного переоснащення закладів культури; 

o надання підтримки майстрам - аматорам; 

o сучасний розвиток бібліотек; 

o оновлення бібліотечних фондів; 

o розвиток аматорської творчості, вокального, хореографічного, 

театрального і декоративно-прикладного мистецтва;  

o визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних 

напрямів діяльності органів місцевого самоврядування; 

o координація діяльності закладів культури у вирішенні  питань  

організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення 

та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного  

стану сільських закладів культури; 

o стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема,      

коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів; 

              

Термін дії Програми – 2022-2024 роки. 

 

4. Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

o зберегти функціонування діючої мережі закладів культури; 



o підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити їх 

доступ до культурних надбань, розширити спектр надання культурно - 

дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді; 

o створити сприятливі умови для розвитку культури у Чупахіській громаді; 

o розширити доступ до історико-культурних цінностей краю; 

o поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

o забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення 

нових культурних проектів; 

o сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел; 

o забезпечити повноцінне функціонування закладів культури; 

o підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних 

закладів; 

o підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп 

населення щодо клубних формувань та їх спеціалізації; 

o забезпечити надання якісного культурного продукту; 

o створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля 

жителів громади; 

o покращити матеріально-технічну базу клубних закладів, шляхом 

проведення поточних ремонтів. 

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми 

       Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України 

за рахунок коштів бюджету громади та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

6. Контроль за виконанням Програми 

      Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань 

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

ПАСПОРТ 

Програми розвитку культури  Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

 1. Назва: Програма розвитку культури Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022 – 2024 роки. 

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про культуру»,  «Про охорону культурної спадщини», «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону археологічної спадщини», Указ 

Президента України від 21 березня 2000 року № 485/2000 «Про державну 

підтримку клубних закладів», а також розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 01 лютого 2016 року № 119-р «Про схвалення Довгострокової 

стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» 



   3.Розробники Програми: відділ культури та туризму Чупахівської селищної        

ради  

4.Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Чупахівської 

селищної  ради. 

   5. Відповідальні за виконання: селищна рада, виконавчий комітет 

Чупахівської        селищної ради, заклади культури громади. 

6. Мета: створення економічних та організаційних умов для подальшого 

збереження і розвитку культурно-мистецької сфери. 

7. Початок: 2022 рік, закінчення: 2024 рік. 

8. Загальні обсяги фінансування: 

Заходи                                                                                                                                

Програми розвитку культури                                                                               

Чупахівської селищної територіальної громади                                                                       

на 2022-2024 роки 

№    Назва заходу                             Джерела фінансування             Термін    

з/п                                                        місцевий           інші                   виконання                                                                              

                                                             бюджет             джерела                  

1.Святкування державних,                120 000,0          150 000,0             2022 рік 

місцевих свят та культурно-             132 000,0           170 000,0            2023 рік 

масових заходів. Підтримка              145 000,0          190 000,0             2024 рік 

фестивальної  діяльності 

 

2.Проведення поточних                     20 000,0           100 000,0            2022 рік 

ремонтів будівель закладів                50 000,0           120 000,0           2023 рік 

культури                                               70 000,0           150 000,0          2024 рік 

 

3.Покращення матеріально-              500,0                1 500,0                 2022 рік 

технічної  бази бібліотек                    700,0                2 000,0                2023 рік 

(вітрини-3. жалюзі-5,штори-15,         900,0                2 500,0                2024 рік 



Ноутбук-2 та ін..) 

 

4.Покращення матеріально-                50 000,0          350 000,0            2022 рік 

технічної бази  клубних                       70 000,0          400 000,0            2023 рік 

закладів (оновлення музичної            90 000,0          450 000,0            2024 рік                            

та звукової техніки, одяг і                                                                                                          

освітлення сцени) 

5.Засоби пожежогасіння                    1 000,0              6 000,0               2022 рік 

(придбання та заправка                      2 000,0              7 000,0               2023 рік 

вогнегасників та ін..)                          3 000,0              8 000,0                2024 рік 

  

6.Розвиток туристичної                      10 000,0             13 500,0             2022 рік 

галузі                                                    20 000,0              25 500,0             2023 рік 

                                                              30 000,0              50 000,0             2024 рік 

 

ВСЬОГО                                             201 500,0          621 000,0             2022 рік 

                                                               274 700,0         724 500, 0            2023 рік 

                                                               338 900,0          850 500,0            2024 рік 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                

                                                                                                                                               

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 117 

25.11.2021                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у грудні 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 грудні 2021 року на території 

Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у грудні 

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 грудні 2021 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 
№ 

п/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

Комплекс заходів до Міжнарод-

ного дня  боротьби зі СНІДом 

• Година-дискусія «СНІД: 

подумай про майбутнє – обери 

життя» 

• Інфорхвилини «Що ми знаємо 

про СНІД» 

• Година інформування «Укра-

їна та ВІЛ-СНІД час діяти» 

грудень                

(01.12) 

 

 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

 

 

Горобець І.В. 

 

Хрякова М.М. 

                               

Пасльон Т.М. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Комплекс заходів до 

Міжнародного дня  людей з 

обмеженими можливостями 

• Виставка-захоплення «Повір у 

себе і в тебе повірять інші»                 

• Круглий стіл «Відкрий серце 

для добра»                                                

• Візит турботи «Нехай комусь 

тепліше стане від наших 

добрих, гарних слів» 

грудень                

(03.12) 

 

 

 

Чупахівський БК              

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради   

Олешнянська 

бібліотека-філія                

 

 

Задорожна Н.О. 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д.  

Горобець І.В.  

Губіна О.М.                

Білецька Н.М. 

 

 

7. 

Комплекс заходів до Дня 

місцевого самоврядування 

• Участь колективів, окремих 

виконавців у заходах, присвя-

чених Дню місцевого самовря-

дування «Провідники держав-

них ідей» 

грудень                

(07.12) 

 

 

Чупахівський БК 

 

 

 

Колєснік В.С. 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д. 

Задорожна Н.О. 

 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

 

11. 

Комплекс заходів до Дня  

збройних сил України 

•  Хвилини патріотизму 

«Сучасна армія України» 

• Конкурс малюнків «Сини 

української землі»                                

• Розважально-ігрова програма 

«Не журися, Україно ми твої 

сини»                                                     
• Історична хвилина «Уклін 

живим, загиблим слава»                            

грудень 

(06.12) 

 

 

Чупахівський БК  

 

Оленинський СК  

Грінченківський СК 

 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

                                  

Задорожна Н.О. 

Тищенко К.О. 

Юзефів Т.Д. 

Кузьменко А.Г. 

Манчук В.О. 

 

Хрякова М.М. 

 

 

 

12. 

Комплекс заходів до Дня  

вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС 

• Виставка-хроніка «Чорнобиль 

в серці України, а тінь його по 

всій землі» 

грудень 

(14.12) 

 

 

  

                                                 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

 

 

 

Горобець І.В. 



 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

          

16. 

Комплекс заходів до Всесвіт-

нього дня  захисту прав людини 

• Правова година «Закон один 

для всіх»                                               

• Година спілкування «Прав 

без обов’язків не буває»                         

• Правознавча поличка «Закон 

– путівка по життю»                                     

• Огляд літератури «Мета 

закону не переступи» 

грудень 

(10.12) 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека  Чупахівської 

селищної ради 

Олешнянська 

бібліотекка-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

Горобець І.В. 

Губіна О.М.                   

Білецька Н.М. 

Хрякова М.М. 

Пасльон Т.М. 

 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

Комплекс заходів до Дня  

Святого Миколая 

• Відкриття селищної ялинки. 

Розважальна програма «Свя-

тий Миколай, до нас завітай»                 

• Пізнавальна програма «Йде 

Святий Миколай, ти добром 

його стрічай»                                                 

• Свято «Йде Святий Миколай, 

ти з добром його стрічай»                   

• Дитячий ранок «Миколай 

приходить, радість приносить»                    

• Дитячий ранок «О, Святий 

Миколаю, загости до нас із 

раю»                                                    

• Конкурс малюнків «Миколай 

іде – зимові свята веде»                                                                       

грудень 

(19.12) 

 

 

Чупахівський БК  

КЗ «Публічна бібліо-

тека  Чупахівської 

селищної ради 

 

Довжицький БК 

 

Олешнянський БК 

 

Лантратівський БК 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Грінченківський СК 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Колєснік В.С. 

Горобець І.В.            

Юзефів Т.Д.                 

Тищенко К.І. 

Задорожна Н.О.   

Лук’янов С.М.                 

Гуцова Т.П.     

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П. 

Іванова О.І.              

Пасльон Т.М.           

Манчук В.О. 

                              

Хрякова М.М.  

  

 

23. 

 

 

24. 

 

25. 

 

 

 

 

26. 

 

 

27. 

 

 

 

 

28. 

 

29. 

 

Комплекс заходів до новорічних 

свят 

• Новорічний дитячий ранок 

«У колі друзів» • Вечір 

відпочинку «Новорічні зорі»                    

• Новорічний концерт «На 

порозі Новий рік»                                    

• Новорічний вогник «З 

передзвоном на поріг вже 

ступає Новий рік» • Новорічна 

дискотека «З прийдешнім 

Новим роком»                                   

• Новорічний  ранок  «Новий  

рік  чудове свято, 

подаруночків  багато»                           

• Новорічний ранок «З 

передзвоном на поріг вже 

ступає Новий рік» • Вечір 

відпочинку «Новорічна ніч 

казкова»                                                

• Святковий   концерт  «Новий 

рік  - чарівник»                                    

• Новорічний вогник «Нехай 

здійсниться добре все, і щастя 

грудень             

(4 неділя) 

 

 

                            

Чупахівський БК  

 

 

 

Довжицький БК 

 

Олешнянський БК 

 

 

 

 

 

Лантратівський БК 

                             

Оленинський СК         

                            

 

Грінченківський СК 

                 

Новопостроєнський СК 

 

Колєснік В.С.              

Юзефів Т.Д.  

Тищенко К.І.   

Задорожна Н.О.  

Лук’янов С.М.  

Гуцова Т.П.       

Берест Л.М.  

Парнєкова Н.П. 

 

                                        

Іванова О.І. 

Кузьменко А.Г. 

 

 

Манчук В.О. 

                              

Пасльон Т.М. 



 

30. 

 

Новий рік несе»                                 

• Бесіда-діалог «Як 

зекономити на Новорічному 

столі» 

 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

 

Хрякова М.М. 

 

 

Начальник відділу культури                                                                                                                                       

та туризму:                                                                           Віра КАЛАЧ 
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