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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 17.01.2022 року 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 
1 Про звіт щодо роботи Охтирського районного  відділу 

поліції за  2021 рік 

 

01 

2 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в 

Чупахівській селищній раді за 2021 рік 

02 

3 Про організацію особистого прийому громадян посадовими 

особами селищної ради на 2022 рік 

03 

4 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно  

корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді  суспільно  

корисних робіт на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради 

04 

5 Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських 

робіт для виконання засудженими особами  до покарання у 

вигляді громадських робіт на 2022 рік на території 

Чупахівської селищної ради 

05 

6 Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських 

робіт для виконання порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення  у вигляді 

громадських робіт на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради 

06 

7 Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес 

об’єктів нерухомого майна, розташованих на території 

Чупахівської селищної ради 

07 

8 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, вул. Слобожанська 

08 

9 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

09 

10 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

10 

11 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

11 

12 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

12 

13 Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого 

майна, розташованого в смт Чупахівка, вулиця Заозерна 

13 



 

 

14 Про  внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дітей 14 

15 Про повернення дітей  на виховання в сім’ю  15 

16 Про внесення змін до складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради 

 

      16 

17 Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у 

2022 році 

17 

18 Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів у лютому 2022 року на території Чупахівської 

селищної ради 

      18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 01                                                                                                   від 17.01.2022 

Селищний голова                                                        Олександр Кужель 

Cекретар селищної ради                                             Микола Маслюк 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                        селищної ради 

Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                       ступенів 

 

Яна Севян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ    

                                                                         І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

 

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»   

 

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик 

 

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик 

 

 Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань» 

 

Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ  

                                                                        «Піонер» 

 

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр 

                                                                        первинної медико – санітарної 

                                                                        допомоги» Чупахівської 

                                                                        селищної ради      

                                                      

 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка 

                                                                        

Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ   

                                                                          І-ІІІ   ступенів  

 

Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ 

 

                          «Піонер» 

 

 

 



 

 

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка 
 

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка» 

 

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка 

 

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

1/01. Про звіт щодо  роботи Охтирського районного відділу поліції за 2021 

рік 

ДОПОВІДАЄ: Олександр Тіщенко – майор поліції, заступник начальника 

Охтирського  відділу поліції . 

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

 

2/02.С Л У Х А Л И: Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в 

Чупахівській селищній раді за 2021 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 

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

 

3/03. С Л У Х А Л И: Про організацію особистого прийому громадян 

посадовими особами селищної ради на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради. 

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

 

4/04. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно  

корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді  суспільно  корисних робіт на 2022 рік на 

території Чупахівської селищної ради. 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк  – секретар селищної ради 

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

 

5/05. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських 

робіт для виконання засудженими особами  до покарання у вигляді громадських 

робіт на 2022 рік на території Чупахівської селищної ради. 
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 05 приймається. 

 

6/06. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських 

робіт для виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення  у вигляді громадських робіт на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради 
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

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

 

7/07. С Л У Х А Л И: Про затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес 

об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Чупахівської селищної ради 
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 



 

 

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

 

8/08. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, вул. Слобожанська 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

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

 

9/09. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

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

 

10/10. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 10 приймається.  

 

11/11. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

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

 

12/12. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, провулок  Садовий 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 12 приймається.  

 

13/13. С Л У Х А Л И: Про впорядкування поштової адреси об’єкта 

нерухомого майна, розташованого в смт Чупахівка, вулиця Заозерна 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 13 приймається.  

 

14/14. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав 

дитини. 

ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька - начальник служби у справах дітей 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 14 приймається. 
 

15/15. СЛУХАЛИ: Про повернення дітей в сім’ю  

ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька - начальник служби у справах дітей 

Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 15 приймається. 

 

 

 

 

 



 

 

 

16/16. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті 

Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк  - начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 16 приймається. 

 

17/17. СЛУХАЛИ: Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у 

2022 році 

ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк  - начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 17 приймається. 

 

18/18. Про затвердження плану проведення культурно – масових заходів у 

лютому 2022 року.  

ДОПОВІДА: Віра КАЛАЧ – спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, 

молоді та спорту Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 18 приймається. 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 01 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про підсумки роботи Охтирського районного 

 відділу поліції за 2021 рік 
 

 

          Заслухавши інформацію заступника начальника Охтирського 

районного відділу поліції, майора поліції Олександра Тіщенка про роботу 

Охтирського районного відділу поліції за 2021 рік, виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію заступника  начальника Охтирського районного відділу 

поліції, майора поліції Олександра Тіщенка про роботу Охтирського 

районного відділу поліції за 2021 рік взяти до уваги.  

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 02 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

Про підсумки роботи із зверненнями  

громадян в Чупахівській  селищній  

раді за 2021 рік 

        Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про звернення громадян», на виконання Указу 

Президента України від 7 лютого 2008 року№109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права 

на звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування», заслухавши інформацію  секретаря Чупахівської селищної 

ради Миколи Маслюка про підсумки роботи із зверненнями громадян в  

Чупахівській  селищній раді за 2021 рік, виконком селищної ради 

ВИРІШИВ: 
         1. Інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка 

про підсумки роботи із зверненнями громадян в Чупахівській  селищній раді 

за 2021 рік взяти  до уваги. 

         2. Визнати роботу по розгляду звернень громадян за підсумками 2021 

року, як таку, що відповідає вимогам чинного законодавства, –  задовільною. 

         3. Працівникам, відповідальним за розгляд звернень громадян: 

       1) Продовжити роботу щодо забезпечення реалізації конституційних 

прав громадян на звернення, виконання заходів щодо  об’єктивного, 

кваліфікованого та неупередженого розгляду   звернень громадян 

            2) Вжити заходів щодо недопущення фактів порушення термінів 

розгляду звернень громадян, установити контроль за якістю підготовки 

відповіді у визначені законодавством терміни. 

         4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Інформація 

про підсумки роботи із зверненнями громадян  

в Чупахівській  селищній раді за  2021 рік 

   

 Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради постійно у  своїй 

повсякденній  роботі керується  вимогами Указу Президента України від 7 

лютого 2008 року №109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування»  та Законом  України  

«Про  звернення  громадян». 

 Постійно забезпечує створення необхідних умов для реалізації  

конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом, 

обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами 

законодавчих актів України, участі за бажанням заявників у перевірці 

поданих звернень. Особлива увага приділяється вирішенню питань, 

порушених у зверненнях пільгових категорій громадян. 

Робота із зверненнями громадян до селищної  ради є одним з 

пріоритетних напрямків роботи   селищної ради. 

        Загальна кількість зареєстрованих звернень за рік – 303, із них 195 – на 

особистому прийомі, який здійснювався селищним   головою Олександром 

Кужелем, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Людмилою Воробйовою, заступником селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сергієм Парнєковим, секретарем 

селищної ради Миколою Маслюком. Позитивним моментом в роботі із 

зверненнями є майже стовідсоткове вирішення всіх питань. Найбільш 

громадян селищної  ради хвилює питання аграрної політики та земельних 

відносин – 56 звернень, соціального захисту - 45 звернень, забезпечення 

дотримання законності та правопорядку – 42, комунальне господарство –                   

38 звернень, охорони здоров’я – 36 звернень тощо.   Питання про порушення 

відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені порушення та 

формальний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, не порушувались/ так 

як скарг від громадян не надходило.         

 

 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Графік особистого прийому громадян  

працівниками апарату Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

за/п 

Посада Прізвище, ім’я, 

по батькові 

День прийому Години прийому 

1 Селищний голова Кужель  

Олександр  

Володимирович 

Четвер  з 8-00 год. до 12-00 год 

2 Секретар селищної  

ради 

Маслюк Микола 

Миколайович 

Вівторок, середа,  

четвер  

з 8-00 год. до 12-00 год 

3  Заступник 

селищного   голови  

з питань  

діяльності  

виконавчих органів 

ради  

Воробйова 

Людмила 

Вікторівна  

Вівторок, середа, 

четвер 

з 8-00 год. до 12-00 год 

4 Заступник 

селищного голови з 

питань  діяльності  

виконавчих органів 

ради  

Парнєков Сергій 

Євгенович 

Вівторок, середа, 

п’ятниця 

з 13.00 год. до 17.00 

год. 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 03 

 

17.01.2022                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про  організацію особистого 

прийому громадян працівниками 

апарату селищної ради на 2022 рік 

 

     Керуючись підпунктом 1 пункту б статті 38, статтею 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  секретаря 

Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про організацію особистого 

прийому громадян працівниками апарату селищної ради на 2022 рік, 

виконком селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити графік особистого прийому громадян працівниками 

апарату селищної ради на 2022 рік. ( Додаток 1) 

       2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
                               

                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                                   Охтирського району Сумської області 

                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 04 

 

від 17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

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

виконання  порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді  суспільно  корисних робіт, на 2022 рік на території 

Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» статтями 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, з метою належної організації виконання порушниками,на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, виконком селищної ради ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне  стягнен-

ня у вигляді суспільно корисних робіт, на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради (додається). 

    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження  

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

никами, на яких судом накладено адміністративне  стягнення у вигляді  

суспільно корисних робіт, на 2022 рік  на території Чупахівської селищної 

ради.  

     3. Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради, 

відповідальним за стан виконання робіт порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне  стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт, 

на 2022 рік  на території Чупахівської селищної ради. 

     4. Проводити ознайомлення  порушників з технікою безпеки при 

виконанні суспільно корисних робіт, завести відповідний журнал та 

призначити   секретаря селищної ради Миколу Маслюка  відповідальним за 

техніку безпеки. 

 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 
«Погоджено»                                                                                                   Додаток 

Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому  

відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 17.01.2022  № 04 

в Сумській області 

Наталія ЯРОШЕНКО               

ПЕРЕЛІК  

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

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно 

корисних робіт, на 2022 рік на території Чупахівської селищної ради 
 

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних 

оплачуваних робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території                                                                                         

смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка, 

Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  

смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 

прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове, 

Довжик, Лантратівка, Олешня) 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану *, 

рубання дров в опалювальний 

період 

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 

Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

7 Територія селищного, сільських парків                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

 

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою; 

  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка   

  дерев; 

  прибирання та вивіз сміття; 

  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ; 

  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх  

  піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці; 

  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів; 

 прибирання узбіч доріг. 

 
 

Секретар  селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 05 

 

17.01.2022                                                                                 смт Чупахівка 
Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт для 

виконання особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, 

на 2022 рік на території Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтями  56 Кримінального Кодексу України, статтею 39 Кримінально – 

виконавчого кодексу України, з метою належної організації виконання 

особами, засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на 

території Чупахівської селищної ради,виконавчий комітет ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити перелік об’єктів та видів громадських робіт для виконання 

особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на 

території Чупахівської селищної ради(додається ). 

    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження 

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

до покарання у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради. 

    3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради, 

відповідальним за стан виконання робіт особами,засудженими  до покарання у 

вигляді громадських робіт , на 2022 рік на території Чупахівської селищної ради.  
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні 

громадських робіт, завести відповідний журнал та призначити секретаря 

селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.                

     5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
«Погоджено»                                                                                                   Додаток 

Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому  

відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 17.01.2022  № 05 

в Сумській області 

Наталія ЯРОШЕНКО 

 

 

ПЕРЕЛІК 

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

покарання у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на території                   

Чупахівської селищної ради 
 

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних 

оплачуваних робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території                                                                                         

смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка, 

Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  

смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 

прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове, 

Довжик, Лантратівка, Олешня) 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану *, 

рубання дров в опалювальний 

період 

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 

Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

7 Територія селищного, сільських парків                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

 

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою; 

  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка 

дерев; 

  прибирання та вивіз сміття; 

  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ; 

  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх    

піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці; 

  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів; 

 прибирання узбіч доріг. 

 

Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 06 

 

17.01.2022                                                                                 смт Чупахівка 
 

Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських робіт для 

виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на території Чупахівської 

селищної ради 

 

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

статтями 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, з метою належної організації виконання порушниками, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 

2022 рік на території Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

       1. Затвердити перелік об’єктів та видів громадських робіт для виконання 

виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення  у 

вигляді громадських робіт, на 2022 рік на території Чупахівської селищної ради 
(додається ). 

    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження 

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

яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 

2022 рік на території Чупахівської селищної ради  
3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради, 

відповідальним за стан виконання робіт  порушниками, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2022 рік на 

території Чупахівської селищної ради. 
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні 

громадських робіт, завести відповідний журнал та призначити секретаря 

селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.                

    5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 
«Погоджено»                                                                                                   Додаток 

Начальник Охтирського міськрайонного                                  до рішення виконкому  

відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 17.01.2022  № 06 

в Сумській області 

Наталія ЯРОШЕНКО 

ПЕРЕЛІК 

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

судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 

2022 рік на території Чупахівської селищної ради 
 

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних 

оплачуваних робіт 

1 Цвинтарі, які розміщені на території                                                                                         

смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка, 

Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм  

смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

3 Селищний, сільські будинки культури культури, 

прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове, 

Довжик, Лантратівка, Олешня) 

 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану *, 

рубання дров в опалювальний 

період 

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села 

Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

6 Вулиці населених пунктів селищної ради                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

7 Територія селищного, сільських парків                                         

(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик, 

Лантратівка, Олешня) 

Наведення та підтримання 

належного санітарного стану * 

 

 

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою; 

  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка 

дерев; 

  прибирання та вивіз сміття; 

  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ; 

  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх  

піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці; 

  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів; 

 прибирання узбіч доріг. 

 

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 

 

 

 
 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 07 

 

17.01.2022                                                                                 смт Чупахівка 

 

Про затвердження Порядку присвоєння 

 та зміни адрес об’єктів нерухомого майна,  

розташованих на території Чупахівської селищної ради  
 

            Керуючись статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Тимчасового порядку 

реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690 та з метою встановлення на 

території  Чупахівської селищної ради єдиного механізму надання та зміни 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

затвердження Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна,  

розташованих на території Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет 

селищної  ради  В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради , згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 
 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 08 

17.01.2022                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, вул. Слобожанська 

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, вул. Слобожанська, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна -  нежитлового 

приміщення ( будівля колишньої Чупахівської селищної ради): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

вул. Слобожанська, 1.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна -  нежитловому 

приміщенню ( будівлі колишньої Чупахівської селищної ради): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

вул. Слобожанська, 1- А. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 09 

17.01.2022                                                                            смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, провулок Садовий  

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, провулок Садовий , виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Скрипник А.О.): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

провулок  Садовий , 1.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Скрипник А.О.): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

провулок Садовий , 2. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 
 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 10 

17.01.2022                                                                            смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, провулок Садовий  

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, провулок Садовий , виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Стукало М.А.): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

провулок  Садовий , 5.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Стукало М.А.): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

провулок Садовий, 8. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 
 
 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 11 

17.01.2022                                                                            смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, провулок Садовий  

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, провулок Садовий , виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Поддяча Л.А.): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

провулок  Садовий , 9.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Поддяча Л.А.): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

провулок Садовий, 12. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 
 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 12 

17.01.2022                                                                            смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, провулок Садовий  

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, провулок Садовий , виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Король Л.І.): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

провулок  Садовий , 4.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Король Л.І.): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

провулок Садовий, 7. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 
 
 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 13 

17.01.2022                                                                            смт Чупахівка 

 

Про впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, 

розташованого в смт Чупахівка, вулиця Заозерна  

 

         Керуючись статтею 37, 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 17.01.2022 № 07 «Про затвердження 

Порядку присвоєння та зміни адрес об’єктів нерухомого майна, 

розташованих на території Чупахівської селищної ради », заслухавши 

інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про 

впорядкування поштової адреси об’єкта нерухомого майна, розташованого в 

смт Чупахівка, вулиця Заозерна, виконавчий комітет Чупахівської селищної 

ради  ВИРІШИВ: 

 

1.Змінити поштову адресу об’єкта нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Гончар Т.В.): 

42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                                        

вулиця Заозерна , 14.  

 2.Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий будинок з 

господарськими спорудами та присадибні ділянки, власник Гончар Т.В.): 

 42722, Сумська область, Охтирський район, смт Чупахівка,                                          

вулиця Заозерна, 14 – А. 

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

 

№ 14 
 
17.01. 2022 р.                                                                           смт  Чупахівка 
 

Про внесення змін до складу комісії  

 з питань захисту прав дитини 

 

          З метою ефективного правового та соціального захисту прав дітей, 

відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із 

змінами, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини. 

2. Вивести зі складу комісії з питань захисту прав дитини Саєнко 

Оксану Валентинівну, заступника головного лікаря з 

адміністративно – господарської частини КНП «Центр надання 

Первинної медико – санітарної допомоги» у зв’язку зі звільненням 

з посади. 

3. Ввести до складу комісії Воробйову Людмилу Вікторівну -  

заступника  голови Чупахівської селищної ради. 

4. Склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Чупахівської селищної  ради викласти в новій редакції (додаток 1). 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Додаток 1 

рішення виконавчого  

комітету Чупахівської 

селищної  ради 

від 17.01.2022р.  №14 

Склад 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

Кужель Олександр 

Володимирович 

селищний  голова , голова комісії 

Воробйова Людмила 

Вікторівна                                                                         

 

заступник селищного голови, 

заступник голови комісії 

Бистрицька Галина                     

Дмитрівна                                   

начальник служби у справах дітей 

Чупахівської селищної ради,  

секретар комісії  

 

Члени комісії: 

 

Маслюк Микола 

Миколайович 

 секретар Чупахівської селищної ради 

 

Бекірова  Олена                           начальник відділу освіти, культури, туризму, 

Русланівна                                   молоді та спорту Чупахівської селищної ради 

 

Журавель  Світлана                      начальник відділу соціального захисту 

Миколаївна                                   населення Чупахівської селищної ради 

 

Луценко  Олександр                    дільничний  інспектор поліції 

Анатолійович 

 

Ашурова  Галина                         головний лікар Чупахівського КНП «Центр 

Геннадіївна                                   первинної медико – санітарної допомоги»  

 

 
 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 15 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 
 

Про повернення дітей в сім'ю  

 

           Відповідно до ст. 11 Закону України «Про забезпечення                       

організаційно - правових умов соціального захисту дітей, позбавлених 

батьківського піклування, ст.8 Закону України «Про охорону дитинства», 

керуючись ст.34,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно  ст.150, 151, 152,153,154,155 Сімейного кодексу України, ст.4 

Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи 

для дітей», постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом прав 

дітей», та від  01 червня 2020 р. № 585 «Про забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», 

ураховуючи клопотання  служби у справах дітей Охтирської  районної 

державної адміністрації,заяву громадянки Четвергової Р.Ю.щодо повернення 

малолітніх дітей Четвергової Сабіни Юріївни, 23.02.2018 р.н., Четвергової 

Ніки Юріївни, 28.09.2020 р.н., та Четвергової Ангеліни Юріївни, 11.10.2016 

р.н. на виховання  в сім'ю, на підставі  наведених фактів та наявність 

відповідних документів, які  підтверджують готовність матері виконувати 

батьківські обов'язки,перевіривши стан справ з цього питання, вивчивши 

обставини та матеріали, що надійшли, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

        1. Повернути громадянці Четверговій Риті Юріївні, яка зареєстрована за 

адресою: місто Глухів Сумської області, вулиця 40 років Перемоги, будинок 

17, корпус17, проживає за адресою: місто Харків, проспект Ювілейний, 86, 

квартира 92 її малолітніх дітей: 

         - Четвергову Ангеліну Юріївну,11.10.2016 р.н., яка влаштована до 

Хоружівського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області; 

         - Четвергову Сабіну Юріївну, 23.02.2018 р.н., Четвергову Ніку Юріївну, 

28.09.2020 р.н., які влаштовані до КНП СОР «Сумський обласний 

спеціалізований будинок дитини». 

            2. Попередити громадянку Четвергову Р.Ю. про можливість притягнення 

до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків . 

3.Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

службу у справах  дітей Чупахівської селищної ради. 

 

 

 



 

 

        4.Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого  комітету  

Чупахівської селищної ради від 28 травня 2021 року № 41«Про тимчасове  

влаштування малолітніх дітей до державних дитячих закладів на повне 

державне утримання». 

       5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю  за собою. 
 

 

 
Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 16 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до складу 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при 

виконавчому комітеті 

Чупахівської селищної ради 

 

Відповідно до ст. 36 п 3, ст. 26 п.2 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою Cвітланаи Хижняк, 

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

  

1. Затвердити новий склад комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті 

Чупахівської селищної ради (Додається). 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

  

 
 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого  

комітету 

Чупахівської селищної ради 

17.01.2022 № 16 

 

Посадовий склад 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті 

Чупахівської  селищної ради 

 

1. Кужель О.В. селищний голова -  голова комісії.  

2. Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 

Чупахівської  селищної ради Парнєков С.Є.- заступник голови комісії. 

3. Начальник відділу ЖКГ та благоустрою Чупахівської  селищної ради 

Хижняк С.В.  - відповідальний секретар комісії; 

Члени комісії: 

4. Начальник відділу соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради Журавель С.М. 

5. Головний лікар КНП «ЦПМСД» Чупахівської селищної ради 

Ашурова Г.Г.; 

6. Директор КП «Добробут» Чупахівської селищної ради Мартишко 

С.М.; 

7. Старший офіцер поліції Охтирського відділу поліції  ГУНП України 

Луценко О.А.; 

8. Представник військової частини 2276 Національної гвардії України 

(за згодою). 

9. Представник Охтирського міського відділення Служби Безпеки 

України в Сумській області (за згодою). 

10. Начальник сектору моніторингу Охтирського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Сумській області (за згодою). 

11. Начальник Климентівської дорожньо-експлуатаційної дільниці 

дочірнього підприємства «Сумський облавтодор» (за згодою). 

12. Начальник філії «Охтирський район електричних мереж» ПАТ 

«Сумиобленерго» (за згодою). 

13. Начальник Охтирського міськрайонного відділу Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області (за 

згодою). 

14. Начальник 3 державного пожежно-рятувального загону Управління 

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

 

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК    

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 17 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

 

 

Про основні завдання 

цивільного захисту селищної 

ради у 2022 році 

 

 

Відповідно до відповідно статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та  статті 19 Кодексу цивільного захисту України 

виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту селищної ради на 

2022 рік (додається). 

 

2. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій селищної 

ради, які виконуватимуть заходи цивільного захисту селищної ради, про хід 

їх виконання     інформувати селищну раду щоквартально до закінчення 

кварталу.  

 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

                Секретар селищної ради  Микола МАСЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

17.01.2022р. № _17 
 

План  

основних заходів цивільного захисту Чупахівської селищної ради на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Учасники або 

відповідальні за 

виконання заходів 

Термін 

проведення 

1. Заходи щодо удосконалення діяльності районної ланки територіальної 

підсистеми ЄДС ЦЗ Сумської області 

1.1. Участь у нараді керівного складу ЦЗ з питання 

протипожежного захисту лісів, торф'яників та 

сільгоспугідь у весняно-літній 

пожежонебезпечний період, у час підготовки до 

зернозбиральної кампанії 2021 року 

Керівний склад 

Чупахівської 

селищної ради 

Травень  

 

1.2. Участь у нараді керівного складу ЦЗ щодо 

техногенного та протипожежного захисту 

закладів освіти, підготовки до навчального 2021-

2022 рр. 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти  

Травень  

 

1.3. Коригування селищного плану евакуації 

населення у частині визначення заходів щодо 

організації евакуації людей з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

Протягом 

року 

1.4. Підготовка нормативних документів та 

створення селищного матеріального резерву 

матеріально-технічних засобів для запобігання 

та ліквідації надзвичайних ситуацій 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

Травень, 

протягом 

року, з 

надходженн

ям коштів 

2. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, 

сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Сумської 

області 

2.1. Участь у заходах з підготовки органів управління 

та сил Чупахівської районної ланки територіальної 

підсистеми ЄДСЦЗСумської області (штабні 

тренування органів управління, спеціальні 

навчання (тренування) формувань  

спеціалізованих служб, спеціальні об'єктові 

навчання з питань ЦЗ, щорічні спеціальні 

об'єктові тренування з питань ЦЗ) 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

За 

окремими 

ми 

планами 

 

 

 

2.2. Участь у командно-штабних навчаннях та 

тренуваннях з територіальної оборони 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, районний 

військовий 

комісаріат (за 

згодою) 

 

за планом 

Міноборон

и України 



 

 

3. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів 

до дій за призначенням 

3.1. Перевірка (обстеження) стану готовності органів 

управління та сил ЦЗ: 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

 

- до весняної повені  та дощових паводків у 2022 

році; 

Лютий - 

березень 

- до протипожежного захисту лісів, торфовищ і 

сільгоспугідь у весняно-літній період 2022 року; 

Квітень - 

травень 

  

- до виконання завдань у складних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Вересень - 

жовтень 

3.2. 
Перевірка протипожежного стану закладів освіти 
та їх готовності до 2022-2023 навчального року 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради, керівники 

закладів освіти  

Липень - 

серпень 

3.3. Участь у проведенні комплексних 

профілактичних відпрацювань населених 

пунктів  із найбільш складною обстановкою з 

пожежами 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради  

Протягом   

року 

3.4. Надання пропозицій селищній раді щодо 

створення (або спільного утримання) підрозділів 

пожежної охорони в сільській місцевості 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, , районний 

сектор управління 

Державної служби 

надзвичайних 

ситуацій України в 

Сумській області 

(далі – РСУДСНС) 

(за згодою) 

Протягом   

року 

3.5. Робота з організації діяльності добровільних 

пожежних формувань та пожежно-технічних 

комісій на підвідомчих об’єктах 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, РСУДСНС (за 

згодою) 

Протягом   

року 

3.6. Прийняття та виконання заходів Селищної 

програми пожежної безпеки на 2022 р 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, РСУДСНС (за 

згодою) 

Протягом   

року 

    

4. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх 

виникнення 

4.1. Виконання організаційних і практичних заходів 

щодо підготовки та безаварійного пропуску 

весняної повені і дощових паводків 2022 року 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради,  

Протягом 

року 

4.2. Виконання організаційних і практичних заходів 

щодо протипожежного захисту лісів та 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

Лютий - 

березень 



 

 

сільськогосподарських угідь у весняно-літній 

період 2022 року 

підприємств та 

уста0нов селищної 

ради, РСУДСНС (за 

згодою) 

4.3. Розробка плану розвитку фонду захисних споруд 

ЦЗ на 2022 рік 

Чупахівська селищна 

рада 

Травень-

червень 

4.4. Підготовка рішень виконкому селищної ради 

про виділення з селищного матеріального 

резерву матеріальних цінностей з метою 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, контроль 

за їх виконанням  

Чупахівська селищна 

рада 

У разі 

потреби 

5. Заходи щодо підготовки керівного складу та  фахівців, діяльність яких пов'язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ, навчання населення 

5.1. Функціональне навчання керівного складу і 

фахівців селищної ради, комунальних 

підприємств, установ та організацій в навчально-

методичному центрі цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Сумської області 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради,  

Згідно з 

планом 

5.2. Проведення в закладах освіти селищної ради: 

- Дня цивільного захисту; 

- Тижня безпеки дитини. 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради 

Квітень - 

травень 

5.3. Участь команд у районних зборах-змаганнях  

юних рятувальників «Школа безпеки» 

Відділ освіти, молоді 

та спорту селищної 

ради 

Квітень - 

травень 

5.4. Провести заходи із організації роботи 

консультаційних пунктів з питань пожежної 

безпеки та цивільного захисту в селищній раді і 

Чупахівська селищна 

рада 

Березень-

травень 

6. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації 

6.1. Участь у практичному тренуванні евакуаційних 

органів району щодо виконання ними завдань за 

призначенням 

Чупахівська селищна 

рада, керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

За окремим 

графіком 

6.2. Уточнення плануючих документів у сфері ЦЗ та 

евакуації населення у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій 

Чупахівська селищна 

рада 

Протягом 

року 

6.3. Розробка та уточнення плану забезпечення 

оповіщення, інформування населення про 

загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій 

Чупахівська селищна 

рада 

Березень, 

протягом 

року 

 

 

 

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 18 

 

17.01.2022                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у лютому 2022 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 спеціаліста 

відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної 

ради Віру Калач про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів  у лютому 2022 року на території  Чупахівської селищної ради, 

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 

лютому 2022 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДОДАТОК 

ПЛАН 

           проведення культурно-масових заходів                                                                             

у лютому 2022 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Комплекс заходів  присвяче-

них Дню Святого Валентина:                                       

• Вогник «Лебедина вірність» 
• Розважальний вечір  
«У полоні  любові»  

• Вечір відпочинку з ігровою 

програмою «Любов ю 

повняться серця»                                            

• Ігрова  розважальна 

програма «Кохання чарує 

світ» 

•  Розважальна програма        

«      «Стріли Амура»         

• Виставка літератури 

«Любові чарівна країна»  

• Інформина «Кохання схоже 

на сон»     

• Творча година «Валентинка 

читацьких симпатій» 

 

• Літературні акорди «Така 

любов буває тільки раз» 

лютий                

( 14.02) 

 

 

 

Чупахівський БК  

 

Лантратівський БК 

                            

Оленинський СК         

                       

Грінченківський СК 

 

Новопостроєнський 

СК 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Грінченківська 

бібліотека-філія              

Довжицький БК 

Довжицька 

бібліотека-філія 

Довжицька 

бібліотека-філія 

 

Колєснік В.С.  

Іванова О.І.  

Задорожна Н.О.                             

Кузьменко А.Г.  

Юзефів Т.Д.                                                          

Манчук В.О. 

 

Пасльон Т.М 

Парнєкова Н.П. 

 

Горобець І.В. 

 

Хрякова М.М. 

 

Гуцова Т.М. 

Сугак Г.О. 

                                

Сугак Г.О. 



 

 

 

 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

Комплекс заходів з нагоди 

вшанування учасників 

бойових дій на території 

інших держав  

• Тематичний захід «Солдат 

–завжди, солдат»                          
• Спогад-бесіда «Одвічний 

біль»                                              
• Сумні сторінки історії , 

бесіда «Тюльпаном чорним 

пам ять проросте»   
• Патріотична година «Час і 

досі не загоїв рани»                   
• Виставка – пам ять 

«Афганістан… Гіркої пам 

яті ковток»                                             
• Година патріотизму 

«Солдати чужої війни»               

• Краєзнавчо-пошукова 

експедиція «Були ми там, 

куди нас кликав час»                

• Інформаційне досьє 

«Війною палала далека 

земля» 

лютий                

(15.02) 

 

 

 

 

Чупахівський БК  

 

             

Лантратівський БК 

  

 

Оленинський СК 

   

Олешнянський БК  

                                      

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради    

Грінченківська 

бібліотека-філія  

Довжицька 

бібліотека-філія 

Олешнянська 

бібліотека-філія 

 

                                                      

Колєснік В.С.                                  

 

Іванова О.І.  

Задорожна Н.О.                           

Кузьменко А.Г. 

Юзефів Т.Д. 

Берест Л.М. 

Парнєкова Н.П, 

 

Горобець І.В. 

 

  

Хрякова М.М. 

 

 

Сугак Г.О. 

                                

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 

 

 

18. 

 

19. 

 

 

20. 

 

21. 

 

 

22. 

 

23. 

 

24.. 

 

25. 

 

Комплекс заходів з нагоди 

Дня Героїв Небесної Сотні:   

• Історичний колаж «Небесна 

Сотня у вирій полетіла»                      
• Патріотична година 
«Небесну Сотню Господи 

прийми» 

• Година пам’яті «Слава усім, 

хто свободу відстояв» 
•Тематичний захід «Герої не 

вмирають просто ідуть у 

небеса»   

• Бібліохвилини «Гордиться 

серце-слава Україні»           

• Година патріотизму 

«Солдати чужої війни» 

• Історична свіча пам яті «Час 

лине пам ять залишається»   

• Перегляд фільму «У нашій 

пам яті вони назавжди 

залишились»                                                        

лютий                

(20.02) 

 

 

Чупахівський БК  

                          

Оленинський СК    

 

 

Грінченківський СК 

Новопостроєнський 

СК 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Грінченківска 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 Довжицька 

бібліотека-філія 

 

 

 Колєснік В.С. 

Кузьменко А.Г. 

Юзефів Т.Д. 

                             

Манчук В.О.                     

 

Пасльон Т.М 

Парнєкова Н.П. 

                                

Горобець І.В. 

 

                           

Хрякова М.М.                                               

Пасльон Т.М. 

Сугак Г.О. 

 

 

 

26. 

 

Комплекс заходів до 

Міжнародного Дня рідної 

мови 

• Тематична виставка 

«Бринить, співає наша 

лютий                

(21.02) 

 

 

 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

 

 

 

Горобець І.В. 

                          



 

 

 

27. 

 

 

28. 

 

29. 

 

 

мова…»    

• Мовний калейдоскоп  «Мов 

джерельна вода, рідна мова 

моя»                                                 

• Ермітаж зустрічей «Рідна 

мова чиста як роса»    

• Пізнавальна година 

«Українську рідну мову в дар 

дали мені батьки»                                                

селищної ради 

 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

                                 

Довжицька 

бібліотека-філія 

Олешнянська 

бібліотека-філія 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

Сугак Г.О. 

 

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 
 


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

