
                                                                           

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л № 06

засідання виконавчого комітету
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

                                                                   від  25.06.2021

                           рішення з № 49 по  №   58



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  25.06.2021 року 
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 
третій квартал 2021 року

49

2 Про затвердження  Положення про архівний підрозділ
Чупахівської селищної ради

50

3
Про затвердження Положення про експертну комісію
Чупахівської селищної ради

51

4 Про затвердження  Положення  про уповноважену 
особу   з питань   запобігання  та виявлення  корупції  
Чупахівської селищної ради  Охтирського  району  
Сумської області  та плану заходів  по  запобіганню  та
виявленню  корупції на 2021 рік

52

5 Про  надання дозволу  на придбання об’єктів нерухомого та
рухомого майна, земельних ділянок на ім'я дітей

      53

6 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»

54

7
Про затвердження плану проведення культурно-масових 
заходів у липні  2021 року на території Чупахівської 
селищної ради.

55

8 Про  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівського  карася»  на  території  Чупахівської  селищної
ради

56



9 Про комісію з питань використання субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-
ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

57

10 Про  Програму  розвитку  культури  Чупахівської  селищної
територіальної громади на ІІ півріччя я2021 року

58



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л

засідання виконавчого комітету

№ 06                                                                                                   від 25.06.2021

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 :
1/49. С Л У Х А Л И: Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на 
третій квартал 2021 року
ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 49 приймається. 

2/50.Про затвердження  Положення про архівний підрозділ 
Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 50 приймається. 

3/51. С Л У Х А Л И: Про затвердження Положення про експертну комісію
Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 51 приймається. 

4/52. СЛУХАЛИ: Про затвердження  Положення  про уповноважену 
особу   з питань   запобігання  та виявлення  корупції    Чупахівської 
селищної ради  Охтирського  району  Сумської області  та плану 
заходів  по  запобіганню  та виявленню  корупції на 2021 рік
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 52 приймається



5/53. С Л У Х А Л И: Про надання дозволу  на придбання об’єктів нерухомого
та рухомого майна, земельних ділянок на ім'я дітей.
ДОПОВІДАЄ:  Галина  Бистрицька  –  завідувач  відділу  соціальної  роботи
Комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг»  Чупахівської
селищної ради .
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 53 приймається. 

6/54.СЛУХАЛИ: 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 № 54 приймається.

7/55. С Л У Х А Л И : Про затвердження плану проведення культурно-масових 
заходів у липні  2021 року на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Володимир  Колєснік  –  директор  Чупахівського  Будинку
культури 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 55 приймається.

8/56.СЛУХАЛИ:Про  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівського карася» на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ:  Володимир  Колєснік  –  директор  Чупахівського  Будинку
культури 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 56 приймається.

9/57.СЛУХАЛИ:Про  комісію  з  питань  використання  субвенції  з  державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа.
 ДОПОВІДАЄ:  Галина  Бистрицька  –  завідувач  відділу  соціальної  роботи
Комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг»  Чупахівської
селищної ради .
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 57 приймається. 

10/58.СЛУХАЛИ:  Про  Програму  розвитку  культури  Чупахівської  селищної
територіальної громади на ІІ півріччя я2021 року
ДОПОВІДАЄ:  Володимир  Колєснік  –  директор  Чупахівського  Будинку
культури 
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 58 приймається.

Селищний голова                                          Олександр КУЖЕЛЬ



                                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 49

25.06. 2021                                                                                  смт Чупахівка

Про  затвердження плану роботи 
виконавчого комітету селищної ради 
на третій квартал 2021 року

  Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію секретаря селищної ради
Миколи  Маслюка  про затвердження  плану  роботи  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної ради на ІІІ квартал 2021 року, виконком селищної ради
ВИРІШИВ:

     1. Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на третій
квартал 2021 року (додається).

    2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою .

Селищний голова Олександр  КУЖЕЛЬ

 

 



 
Додаток                                                  

до рішення виконкому 
                                                                                                                      від 25.06.2021

План роботи виконкому селищної ради на
третій квартал 2021року

ЛИПЕНЬ
     1.  Про розгляд  звіту  про  виконання  бюджету  Чупахівської  селищної
територіальної громади за І півріччя 2021 року
     2. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в Чупахівській селищній
раді за І півріччя 2021 року
     3.  Про  виконання  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  за
І півріччя 2021 року
     4. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів у серпні
2020 року на території Чупахівської селищної ради

СЕРПЕНЬ
1. Про  підготовку  закладів  освіти  до  нового  навчального  року  та

опалювального сезону 2021-2022 роки
2. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів у вересні

2021 року на території Чупахівської селищної ради

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про затвердження плану роботи виконкому на IV квартал 2021 року.
2. Про стан підготовки закладів соціально-культурної сфери та комунальних

підприємств  селищної  ради  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2021-
2022 років

3. Про затвердження плану проведення культурно-масових заходів у жовтні
2021 року на території Чупахівської селищної ради



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ № 50
25.06.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження  Положення

про архівний підрозділ Чупахівської селищної ради

       Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
керуючись Наказом Міністерства юстиції України від 10.02.2012 р. № 232/5,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 р. за № 202/20515
«Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ  державного
органу,  органу  місцевого  самоврядування,  державного  і  комунального
підприємства,  установи  та  організації»  виконавчий  комітет  селищної  ради
ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  Положення  про архівний підрозділ Чупахівської 
селищної ради.

     (додається)

2. Посадовим особам  селищної   ради  при  роботі з    документами 
дотримуватись вимог Положення про архівний підрозділ. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

     Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого 
комітету                    

25 червня 2021 № 50

                               

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО АРХІВНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1.  Згідно  із  Законом  України  "Про  Національний  архівний  фонд  та
архівні установи" державні органи, органи місцевого самоврядування,
державні  і  комунальні  підприємства,  установи  та  організації  (далі  -
організація)  створюють  архівні  підрозділи  (далі  -  архів)  для
тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час
їх  діяльності,  використання  відомостей,  що  містяться  в  цих
документах, для службових, виробничих,  наукових та інших цілей, а
також для захисту прав і законних інтересів громадян. 

2.  Функції  з  ведення  архіву  покладено  на  архіваріуса  Чупахівської
селищної ради. 

3. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України,
указами Президента України та постановами Верховної Ради України,
прийнятими  відповідно  до  Конституції  та  законів  України,  актами
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
цим  Положенням  про  архів.  Положення  про  архів  Чупахівської
селищної ради, що є джерелом формування Національного архівного
фонду,  погоджується  з  архівним  відділом  Охтирської  районної
державної  адміністрації,  після  чого  затверджується  селищним
головою.

 4.  Архів  працює  відповідно  до  річного  плану,  який  затверджує
селищний голова, і звітує перед ним про проведену роботу.

 5. Коло службових обов'язків в частині ведення архіву визначається в
посадовій інструкції діловода, яку затверджує селищний голова.



 6. Основними завданнями архіву є: 

- приймання від структурних підрозділів селищної  ради та зберігання
архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;

 -  контроль  за  станом  зберігання  та  правильністю  оформлення
документів у структурних підрозділах селищної  ради; 

-  участь  у  складанні  та  погодженні  зведеної  номенклатури  справ
селищної  ради,  перевіряння  відповідності  формування  документів  у
справи згідно із затвердженою номенклатурою; 

-  ведення  державного  обліку  документів  Національного  архівного
фонду  та  щорічне  подання  відомостей  про  їх  кількість  за  формою,
встановленою  Правилами  організації  діловодства  та  архівного
зберігання  документів  у  державних  органах,  органах  місцевого
самоврядування,  на  підприємствах,  в  установах  і  організаціях,
затвердженими наказом Міністерства юстиції  України від 18 червня
2015 року  N 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
22 червня 2015 року за N 736/27181 (далі - Правила), архівному відділу
Городнянської районної державної адміністрації; 

-  проведення  попередньої  експертизи  цінності  документів,  що
знаходяться  на  зберіганні,  складання  та  подання  на  розгляд
експертної  комісії  селищної   ради проектів  описів  справ  постійного
зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів
справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для
знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду,
актів  про  вилучення  документів  з  Національного  архівного  фонду,
актів  про  невиправні  пошкодження  документів  Національного
архівного  фонду,  актів  про  невиправні  пошкодження  документів
тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового
складу); 

-  створення  та  вдосконалення  довідкового  апарату  до  архівних
документів;

 - організація користування архівними документами, надання архівних
довідок,  копій,  витягів  з  документів  юридичним  і  фізичним  особам
відповідно до Правил; 

-  підготовка,  передавання та транспортування (за рахунок селищної
ради) документів Національного архівного фонду до архівного відділу
Охтирської райдержадміністрації; 



-  участь  у  заходах  з  підвищення  фахової  кваліфікації  працівників
селищної  ради, які відповідають за роботу з документами. 

7. Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:

 -  вимагати  від  структурних  підрозділів  організації  передавання  на
зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством; -
повертати  структурним  підрозділам  на  доопрацювання  документи,
оформлені з порушенням встановлених вимог; -  давати структурним
підрозділам  селищної  ради  рекомендації  з  питань,  що  входять  до
компетенції архіву; 

-  запитувати  від  структурних  підрозділів  селищної  ради  відомості,
необхідні для роботи;

 -  інформувати  керівництво  селищної  ради  про  стан  роботи  з
документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення; 

- брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться
в селищній раді, в разі розгляду на них питань роботи з документами.

 8.  Порядок  взаємодії  архіву  з  іншими  структурними  підрозділами
селищної ради визначається керівником установи. Відповідальним за
виконання  покладених  на  архів  завдань  і  функцій  є  особа,
відповідальна за архів. 

9. До складу документів архіву входять: 

- документи з паперовою основою, внесені до Національного архівного
фонду, тривалого (понад 10 років) зберігання, створені структурними
підрозділами  селшищної   ради,  та  документи  з  кадрових  питань
(особового складу); 

 -  науково-технічна  документація,  аудіовізуальні  та  електронні
документи, створені селищною радою або одержані нею на законних
підставах;

 -  фонди  особового  походження  працівників  селищної  ради,  які
відіграли  певну  роль  в  історії  розвитку  тієї  чи  іншої  сфери
життєдіяльності країни або її окремого регіону; 

- документи з різними видами матеріальних носіїв інформації установ -
попередників та підпорядкованих організацій, що ліквідовані;



 - друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для
науково-методичної  та  інформаційно-довідкової  роботи  архіву
селищної ради; 

- довідковий та обліковий апарат до архівних документів. Документи з
різними видами матеріальних носіїв інформації повинні зберігатися в
архіві селищної ради окремо. 

10.  Документи  з  паперовими  носіями  інформації  передаються  в
упорядкованому  стані  із  структурних  підрозділів  селищної  ради  до
архіву  через  два  роки  після  завершення  їх  ведення  у  діловодстві
відповідно  до  вимог,  встановлених  Правилами.  Науково-технічна
документація  передається  до  архіву  селищної   ради  у  порядку,
встановленому  державними  стандартами  України.  Аудіовізуальні
документи  передаються  до  архіву  селищної   ради  одразу  після
завершення  їх  виробництва.  Електронні  документи  передаються  до
архіву  селищної  ради  відповідно  до  вимог,  встановлених  Порядком
роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до
передавання  на  архівне  зберігання,  затвердженим  наказом
Міністерства юстиції  України від  11 листопада 2014 року  N 1886/5,
зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України  11  листопада  2014
року за N 1421/26198



                                                                 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ
                                                            № 51

25.06.2021                                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження Положення 
про експертну комісію
Чупахівської селищної ради

          Відповідно до статті 6 Закону України «Про Національний архівний фонд
та  архівні  установи»,  Порядку  утворення  та  діяльності  комісії  з  проведення
експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України  від  08  серпня  2007  року  № 1004  (зі  змінами),  виконавчий  комітет
селищної  ради В И Р І Ш И В:
          1. Затвердити положення про експертну комісію Чупахівської селищної
ради  (додаток 1).
          2.Утворити експертну комісію Чупахівської селищної ради, затвердити її
склад згідно з додатком 2.
          3.Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

 

               Селищний голова                                ОЛЕКСАНДР КУЖЕЛЬ



 
 
 
 

                                                                              

 

 

 

 

 

Додаток 1  до рішення
виконкому № 51  від 25.06.2021 року

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію Чупахівської селищної ради

 
1. Відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні
установи” і Порядку утворення та діяльності  комісій з проведення експертизи
цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
8  серпня  2007  року   № 1004,  Чупахівська  селищна  рада  утворює  експертну
комісію  (далі  –  ЕК)  для  організації  і  проведення  експертизи  цінності
документів,  що  утворилися  в  діловодстві  Чупахівської   селищної  ради  та
подання результатів експертизи цінності документів на розгляд ЕК архівного
відділу  Охтирської  районної  державної  адміністрації,  у  зоні  комплектування
якої перебуває.
2. ЕК є постійно діючим органом Чупахівської селищної ради.
3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і Законами України, указами
Президента  України  та  постановами  Верховної  ради  України,  прийнятими
відповідно  до  Конституції   та  законів  України,  актами  Кабінету  Міністрів
України,  нормативно-правовими  актами  Міністерства  юстиції  України  та
іншими  нормативно-правовими  актами,  а  також  цим  положенням  про  ЕК,
затвердженим на підставі Типового положення.
            4.  До  складу  ЕК входять  керівники служби діловодства  та  архівного
підрозділу Чупахівської селищної  ради,  працівники структурних підрозділів,
спеціаліст  архівного  відділу  Охтирської  районної  державної  адміністрації,  у
зоні комплектування якої перебуває (за згодою).
            Головою ЕК призначається  секретар  селищної  ради  ,  а  секретарем –
особа,відповідальна за архів.



             5.  Секретар  ЕК  за  рішенням  голови  забезпечує  скликання  засідань
комісії,  складає протоколи, здійснює облік і  звітність про проведену роботу,
веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.    
   6.  ЕК  працює  відповідно  до  річного  плану,  який  затверджує  керівник
організації,  і  звітує  перед  ним  про  проведену
роботу.                                                                                           
           7.  Завданнями  ЕК  є  організація  та  проведення  експертизи  цінності
документів, які утворилися в діловодстві Чупахівської селищної ради, розгляд
питань  про  долучення  до  архівних  документів  спростування  недостовірних
відомостей про особу, що містяться в таких документах.

            8.  ЕК  Чупахівської селищної ради приймає рішення про :
схвалення і подання до ЕК архівного відділу Охтирської райдержадміністрації
проектів таких документів: описи справ постійного зберігання, внесені до НАФ,
описи  справ  з  кадрових  питань  (особового  складу),  номенклатури  справ,
інструкції  з  діловодства,  положення  про  архівні  підрозділи  та  ЕК,  акти  про
вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;
            схвалення і  подання до ЕПК Сумського обласного державного архіву
переліків проектів проблем (тем), науково-технічна документація яких підлягає
внесенню до НАФ;
            схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання,актів про
невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання  та
з  кадрових  питань  (особового  складу),  переліків  відомостей,  що  становлять
службову  інформацію,  які  складаються  державними  органами,  органами
місцевого самоврядування,  іншими суб’єктами владних повноважень, у тому
числі на виконання делегованих повноважень;
            схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого (понад 10 років)
зберігання юридичних осіб, що належать до сфери управління органу вищого
рівня та у діяльності яких не утворюються документи НАФ.
            9. Для виконання  покладених на ЕК завдань їй надається  право:
контролювати дотримання структурними підрозділами Чупахівської селищної
ради,  окремими працівниками,  відповідальними за  організацію  документів  у
діловодстві,  установлених  вимог  щодо  розробки  номенклатур  справ,
формування  справ,  експертизи  цінності  документів,  упорядкування  та
оформлення документів;
вимагати  від  структурних  підрозділів  Чупахівської  селищної  ради  розшуку
відсутніх  документів  НАФ,  документів  тривалого  зберігання,  у  тому  числі
документів з  кадрових питань (особового складу),  та  письмових пояснень у
випадках втрати цих документів;
одержувати від структурних підрозділів Чупахівської селищної ради відомості
та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності  документів;
             визначати строки зберігання документів, що не передбачені типовими
та  галузевими  переліками  видів  документів  із  зазначенням  строків  їх
зберігання, та погоджувати їх з ЕПК Сумського обласного державного архіву



або  з  ЕК  органу  вищого  рівня  (для  юридичних  осіб,  у  діяльності  яких  не
утворюються документи НАФ);
заслуховувати  на  своїх  засіданнях  керівників  структурних  підрозділів
Чупахівської  селищної  ради  про  стан  підготовки  документів  до  архівного
зберігання  і  забезпечення  збереженості  документів,  про  причини  втрати
документів;
запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних
підрозділів  Чупахівської  селищної  ради,  а  в  разі  необхідності  працівників
архівного відділу Охтирської райдержадміністрації;
інформувати керівництво Чупахівської селищної ради з питань, що входять до
компетенції ЕК.

10.  Засідання  ЕК  проводиться  не  рідше  ніж  один  раз  на  рік  і  вважається
правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу її членів.

 11.  Рішення ЕК приймається більшістю голосів членів комісії,  присутніх на
засіданні,  оформляється  протоколом,  який  підписують  голова  (у  разі  його
відсутності  –  заступник)  і  секретар  комісії  та  набирає  чинності  з  моменту
затвердження протоколу засідання ЕК  ради.
.
 
 
 
 



 
 

Додаток 2  до рішення
виконкому № 51 від 25.06.2021 року

 

 

 

Склад
експертної комісії Чупахівської селищної ради

 
  
Олександр КУЖЕЛЬ -                           - селищний голова, голова комісії

 
Валентина Демиденко -                        -  архіваріус, секретар комісії 

 
Члени комісії:

 
 
Ірина Кириченко -                               - адміністратор ЦНАП

Наталія Комишанська -                       - адміністратор ЦНАП

Світлана Розінько -                             - адміністратор ЦНАП

Тетяна Веретун  -                                  -   головний спеціаліст архівного        

                                                                  відділу Охтирської районної 

  державної адміністрації (за погодженням)

 



 
Секретар                                                    Микола МАСЛЮК

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                       РІШЕННЯ 
                                                             № 52

25.06.2021                                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження  Положення  про уповноважену особу   з 
питань   запобігання  та виявлення  корупції    Чупахівської 
селищної ради  Охтирського  району  Сумської області  та плану
заходів  по  запобіганню  та виявленню  корупції на 2021 рік
       Відповідно до ст.  52 Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні»,   ст.  13-1,  ст.  53-9   Закону  України  «Про запобігання  корупції»,
Типового  положення  про  уповноважений  підрозділ  (уповноважену  особу)  з
питань  запобігання  та  виявлення  корупції,  затвердженого  наказом
Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.03.2020 № 102/20
та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання та
виявлення  корупції  у  виконавчих  органах  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського   району  Сумської  області,  виконавчий  комітет  селищної  ради
ВИРІШИВ:



1.  Затвердити  Положення  про уповноважену особу   з питань  
запобігання    та виявлення   корупції  Чупахівської селищної ради 
Охтирського  району  Сумської області    (додається).

2.Затвердити план  заходів    по запобіганню  та виявленню   корупції
в  Чупахівській  селищній раді   Охтирського  району  Сумської області
на 2021 рік  (додається). 

3.Зобов’язати уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції
у своїй діяльності керуватися цим Положенням.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                        Олександр КУЖЕЛЬ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                         РІШЕННЯ

                                                                № 53

25.06.2021                                                                                             смт  Чупахівка

Про надання дозволу  на придбання об’єктів
нерухомого та рухомого майна, земельних ділянок 
на ім'я дітей

        Відповідно  ст.17  Закону  України  “Про охорону дитинства”,  ст.  178
Сімейного кодексу України, ст.71 Цивільного кодексу України, керуючись ст.
34 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,   відповідно до
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності,  пов’язаної із
захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24.09.2008 р. №866 (із змінами), розглянувши письмову заяву громадянина
Макаренка  Сергія  Олександровича  та  долучені  до  звернення  документи  і
матеріали, беручи до уваги висновок органу опіки та піклування Чупахівської
селищної ради, виконавчий комітет селищної ради В И Р І Ш И В:

      1. Надати  дозвіл  Макаренку С.О.   на придбання та прийняття в   дар
об’єктів рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок на  ім’я  своїх дітей:



Макаренко  Анастасії  Сергіївни,  20.11.2004  р.н.  та   Макаренка  Максима
Сергійовича, 09.01.2011 р.н.        

      2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

      Селищний голова                                      Олександр КУЖЕЛЬ

                                                      ПРОТОКОЛ №7
засідання опікунської ради

від 14.06.2021                                                                                    смт Чупахівка 

Присутні: Людмила ВОРОБЙОВА – голова опікунської ради
Галина БИСТРИЦЬКА – секретар опікунської ради
Члени  опікунської  ради:   Світлана  ЖУРАВЕЛЬ,  Микола  МАСЛЮК,
Світлана ХИЖНЯК, Олена БЕКІРОВА,Олена ГУТКО,Світлана МАКАРОВА. 
Відсутні з поважних причин: Неля ГЕРАЩЕНКО
 
                                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ
        1.Про надання дозволу  на придбання об’єктів нерухомого та рухомого
майна, земельних ділянок на ім'я неповнолітньої та малолітньої дитини.
        СЛУХАЛИ: 

       1. Людмилу ВОРОБЙОВУ, голову опікунської ради, яка повідомила, що
до органу опіки та піклування Чупахівської  селищної ради надійшла  заява від
Макаренка  Сергія  Олександровича,25.04.1982  р.н.,  зареєстрованого  за
адресою: Сумська обл., Охтирський р-н, с. Грінченкове, вул. Молодіжна,буд.7
про надання дозволу на придбання та прийняття в дар об’єктів рухомого та
нерухомого майна,  земельних ділянок на  ім’я  своїх дітей:  неповнолітньої
Макаренко  Анастасії  Сергіївни,  20.11.2004  р.н.  та  малолітнього  Макаренка
Максима Сергійовича, 09.01.2011 р.н.        
        Відповідно ст.17 Закону України “Про охорону дитинства”,  ст.  178
Сімейного кодексу України, ст.71 Цивільного кодексу України, керуючись ст.
34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

          
       ВИРІШИЛИ:



       1.Надати  дозвіл  Макаренку С.О.   на придбання та прийняття в   дар
об’єктів рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок на  ім’я  своїх дітей:
Макаренко  Анастасії  Сергіївни,  20.11.2004  р.н.  та   Макаренка  Максима
Сергійовича, 09.01.2011 р.н.        

2. Рішення затвердити на засіданні виконкому Чупахівської селищної ради.
        

      Голова  опікунської ради                        Людмила ВОРОБЙОВА

       Секретар                                                   Галина БИСТРИЦЬКА

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 54

25.06.2021                                                                                           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 ст. 22, ст. 89 Бюджетного кодексу України, п.п. 1 п. «а»     ст.
28  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  враховуючи
виробничу  необхідність,  виконавчий  комітет  Чупахівської  селищної  ради
ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
з  ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 128 850,00 грн.
на  ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»

КЕКВ 2210 «Предмети,  матеріали,  обладнання та інвентар» в сумі  10 000,00
грн.;

на  ТКВКБМС  0116020  «Забезпечення  функціонування  підприємств,
установ та  організацій,  що виробляють,  виконують та/або надають житлово-
комунальні  послуги»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти



підприємствам (установам,  організаціям)  в  сумі  18 900,00 грн.  на  придбання
обладнання  на  свердловину  в  с.  Довжик  (насос  Pedrollo:4SR4/15F,  клапан
флянцевий)  та  49 950,00  грн.  на  придбання  матеріалів  для  заміни  огорожі
навколо кладовища в смт Чупахівка (плити, стовпи);

на  ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  і  будинків
культури,  клубів,  центрів  дозвілля  та  інших  клубних  закладів»  КЕКВ  2210
«Предмети,  матеріали,  обладнання та інвентар» в сумі  30 000,00 грн.,  КЕКВ
2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  в  сумі  20 000,00  грн.  згідно
Програми розвитку культури Чупахівської селищної територіальної громади на
ІІ півріччя 2021 року.

2.  Відділу  житлово-комунального  господарства  та  благоустрою
Чупахівської селищної ради  внести зміни до Програми фінансової підтримки
Комунального підприємства "Добробут" Чупахівської селищної ради на 2021
рік. 

3.  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.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                              Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                                             

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 55

25.06.2021                                                                                          смт Чупахівка

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



1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у липні 
2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              
(план додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ

ПЛАН
проведення культурно-масових заходів

у липні 2021 року на території
Чупахівської селищної ради

№
з/п

Назва заходу Місяць, 
дата 

Місце
 проведення

Відповідальні

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

• Театралізоване свято 
«День Чупахівського 
Карася»                                 
• Фольклорне свято «Ой на 
Івана, ой на Купала»             
• Свято «Срібна купальська 
роса»                                       
• Фольклорне  свято  
«Сьогодні  Купала, а завтра 
Івана»                                     
• Конкурс купальського 
вінка «Чарівний вінок »        
• Вечір в українських 
традиціях «Ой на Івана, ой 
на купала»                              
• Свято Івана-Купала «На 
калину роса впала,в нас на  
вулиці Купала»                      
• Фольклорні посиденьки 
«Віночок звивайте і на 
Купала поспішайте»

липень    
10.07 –
субота
06.07

Чупахівський БК 

Довжицький БК

Олешнянський БК

Лантратівський БК

Оленинський СК        

Грінченківський СК

Новопостроєнський 
СК

КЗ «Публічна бібліо-
тека Чупахівської 
селищної ради 

Колєснік В.С.
Юзефів Т.Д.            
Тищенко К.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.

Горобець І.В.

9. • День села П’яткине 
«Село моє у мене ти єдине»

липень
12.07 – 

                     



понеділок Грінченківський СК Манчук В.О.

10. • День села Духовничого 
«Моє село-частинка 
України»

липень
28.07 -
середа

Лантратівський БК Іванова О.І.                                                                                                                                                             

Начальник відділу культури  та туризму:                                                                         Віра КАЛАЧ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
№ 56

25.06.2021                                                                                          смт Чупахівка

Про проведення культурно-масового
заходу «День Чупахівського карася» 
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 проведення
культурно-масового  заходу  «День  Чупахівського  карася»  на  території
Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:



1.   Для  проведення  заходу  «День  Чупахівського  карася»  утворити
організаційний комітет у складі:
Голова організаційного комітету: 
Воробйова Л.В. – заступник селищного голови 
Секретар організаційного комітету: 
Чуб  П.А.  –  начальник  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
документообігу, зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
Члени організаційного комітету:
1)Маслюк М.М. – секретар селищної ради
2)Парнєков С.Є. – заступник селищного голови
3)Биковець О.М. – виконавчий директор ПСП АФ «Піонер»
4)Бекірова О.Р. – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту
5)Калач В.М. – начальник відділу культури та туризму
6)Лук’янов С.М. – директор Довжицького БК
7)Іванова О.І. – директор Лантратівського БК
8) Мартишко С.М. – директор КП «Добробут»
9)Жерновий М.П. – директор ПСП «Ташань»
10)Макарова С.М. – директор Чупахівської ЗОШ
11)Нагорна  В.О.  –  завідуюча  КЗ  Чупахівський  ЗДО  (ясла-садок)
«Сонечко - 1»
12)Ашурова Г.Г. – головний лікар КЗ ЦПМСД Чупахівської селищної
ради
13) Гейко К.Г.
14)Воробйов О.П.
Перше засідання організаційного комітету провести до 30.06.2021 року

2. Затвердити програму проведення культурно-масового заходу «День 
Чупахівського карася» (Додається) 

3.Провести 10 липня 2021 року з12:00 год проведення культурно-
масового заходу «День Чупахівського карася»

4.Відповідальний  за  проведення  культурно-масового  заходу  «День
Чупахівського карася» Воробйова Л.В. – заступник селищного голови 
 
5. Відповідальний за дотримання правил техніки безпеки під час 
проведення культурно-масового заходу «День Чупахівського карася» 
призначити директора Будинку культури Колєснік В.С.

6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

              Селищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ДОДАТОК

10 липня 2021 року з 12:00 год

у селищі Чупахівка Охтирського району

відбудеться

свято

«ДЕНЬ ЧУПАХІВСЬКОГО КАРАСЯ»

В ПРОГРАМІ СВЯТА : 

з 12.00 – ТРАКТОР-ФЕСТ

з 15.00 - ВІДКРИТТЯ СВЯТА

             - ДИТЯЧА РОЗВАЖАЛЬНА ПРОГРАМА 

             - ПРАЦЮЄ ТОРГОВИЙ МАЙДАНЧИК 

             - ФОТОЗОНИ, ВИСТАВКИ 

             - КАТАННЯ НА КАТАМАРАНАХ 

            - СВЯТКОВИЙ КОНЦЕРТ

            - СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ 

            - СВЯТКОВА ДИСКОТЕКА



                        

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                 РІШЕННЯ 
                                                                 №57 
25.06.2021 р.                                                                             смт. Чупахівка

           Про комісію з питань використання субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на проектні,  будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та  приміщень для розвитку сімейних та  інших форм виховання,
наближених  до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

Відповідно до статей 6, 13, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021р. №
615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків  »,
заслухавши  інформацію  завідувача  відділу  соціальної  роботи  виконавчий
комітет селищної ради ВИРІШИВ:     
          1. Утворити  комісію з питань використання субвенції з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,
придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку  сімейних  та  інших  форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа  (далі  –  Комісія)  як
консультативно-дорадчий орган Чупахівської селищної ради  та затвердити її
склад (додається).



2. Затвердити Положення про Комісію з питань використання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (додається).

3.  Визначити  відділ  соціального  захисту  населення  Чупахівської
селищної ради  розпорядником субвенції з державного бюджету на проектні,
будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та  приміщень  для  розвитку
сімейних  та  інших  форм  виховання,  наближених  до  сімейних,  забезпечення
житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх
числа. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.    
         
  
            Селищний     голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ

Додаток 1                

СКЛАД

 комісії з питань використання субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на проектні,  будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених
до  сімейних,  та  забезпечення  житлом  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа

Кужель Олександр 
Володимирович

- селищний голова  Чупахівської селищної ради,
голова комісії

Бистрицька Галина 
Дмитрівна

- завідувач відділу соціальної роботи КУ «Центр
надання  соціальних  послуг  Чупахівської
селищної ради»,заступник голови комісії

Кісіль Алла
Михайлівна

- спеціаліст відділу  соціального  захисту
населення  Чупахівської  селищної  ради,
секретар комісії

Батюк Катерина  
Францівна

- головний спеціаліст - юрисконсульт 
Чупахівської селищної ради

Хижняк Світлана 
Володимирівна

Касьяненко Анна  
Іванівна

-

-

начальник  відділу  житлово  –  комунального
господарства та благоустрою

начальник  фінансового  відділу  Чупахівської
селищної ради



Журавель Cвітлана
Миколаївна

- начальник  відділу  соціального  захисту
населення Чупахівської селищної ради

Бекірова Олена 
Русланівна

- виконуючий  обов’язки  начальника  відділу
освіти Чупахівської селищної ради

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК

                           
                              Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ
про  комісію з питань використання субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання,

наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

І. Загальні положення
1. Комісія  з  питань використання  субвенції  з  державного  бюджету

місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа   (далі  -  Комісія)  є   консультативно-дорадчим
органом, який утворюється при виконавчому комітеті  Чупахівської селищної
ради на період дії субвенції.

2. Комісія у  своїй  діяльності  керується  Конституцією та  законами
України,  Житловим кодексом Української  РСР,  актами Президента  України,
Кабінету  Міністрів  України,  Правилами  обліку  громадян,  які  потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР,
затвердженими  постановою  Ради  Міністрів  Української  РСР  і  Української
республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (зі
змінами), а також цим Положенням.

3. Метою роботи Комісії є формування відповідних пропозицій стосовно
потреби щодо спрямування субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4
Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


України від 26 травня 2021 р. № 615 і визначення дітей, яким буде придбано
житло або призначено грошову компенсацію. 

4. Комісія  має  право  в  установленому порядку  отримувати  від  органів
місцевого самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до її
компетенції.

5. Головою Комісії є  селищний голова Чупахівської селищної ради, який
відповідно  до  розподілу  обов’язків  забезпечує  виконання  Чупахівською
селищною  радою  повноважень  у  галузях  соціального  забезпечення  та
соціального  захисту  населення,  сім’ї,  материнства  і  дитинства,  заступником
голови  Комісії  – завідувач  відділу  соціальної  роботи  КУ  «Центр  надання
соціальних послуг Чупахівської селищної ради». 

До  складу  Комісії  входять  представники  фінансового  відділу
Чупахівської селищної ради, відділу освіти Чупахівської селищної ради, відділу
житлово-комунального  господарства,  відділу  соціального  захисту  населення,
головний спеціаліст-юрисконсульт.

6. Комісія утворюється рішенням виконкому Чупахівської селищної ради.
Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

ІІ. Повноваження Комісії 
1.  Формування  потреби  щодо  спрямування  субвенції  за  напрямами,

передбаченими пунктом 4 Порядку та умов надання у 2021 році  субвенції  з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених  батьківського  піклування,  осіб  з  їх  числа,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  26  травня  2021р.  №  615,  і
підготовка відповідних пропозицій.

2.  Уточнення  пропозицій  стосовно  напрямів  та  об’єктів,  на  які  буде
спрямовано субвенцію.

3.  Перевірка  наявності  у  дитини  статусу  дитини-сироти,  дитини,
позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа.

4.  Перевірка  наявності  документів  про  перебування  дитини  на
квартирному обліку.

5. Перевірка наявності у дитини майнових прав на нерухоме майно або
відчуження такого майна протягом останніх п’яти років.

6. З’ясування можливості/неможливості вселення  дитини у приміщення,
що зберігалося за нею.

7. Перевірка наявності рецензованого звіту про оцінку майна (акту оцінки
майна), складеного відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

8. Визначення дитини, якій буде придбано житло або призначено грошову
компенсацію.

9. Комісія  діє  на  підставі  та  у  порядку,  передбачених  чинним
законодавством,  та  ґрунтується  на  принципах  соціальної  справедливості,
гласності і прозорості.

ІІІ. Порядок роботи Комісії



1. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
2. Засідання Комісії скликається за необхідності і є правомочним, якщо в

ньому беруть участь не менше двох третин від її загального складу.
3. Рішення  Комісії  приймаються  простою  більшістю  голосів  шляхом

відкритого голосування.
У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.
4. Рішення Комісії  оформляється  протоколом,  який підписується  усіма

членами, присутніми на засіданні Комісії.
5. Усі питання, які вирішує Комісія, розглядаються в порядку черговості

надходження документів до Комісії.
6. На  засідання  Комісії  можуть  запрошуватися  представники органів

місцевого самоврядування, громадських організацій, без права голосу. 

IV. Організація роботи Комісії
1. Голова Комісії:
1) організовує роботу і проводить засідання Комісії; 
2) визначає функції кожного члена Комісії; 
3) скликає і веде засідання комісії.
2. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки здійснює заступник

голови Комісії, за відсутності секретаря Комісії тимчасово  виконувати  його
функції  голова  Комісії  доручає  іншому  члену  Комісії,  який  обирається
присутніми на засіданні членами Комісії. 

3. За рішенням голови Комісії можуть:
1) створюватись окремі робочі групи для вирішення конкретних завдань,

що виникають у  процесі розгляду питань;
2) залучатись у встановленому порядку службові (посадові) та інші особи

для надання консультацій з технічних питань та процедурних моментів. 
4. Секретар Комісії:
1) інформує членів Комісії про місце і час проведення засідань; 
2) готує матеріали до засідання Комісії; 
3) оформлює протоколи засідань Комісії.
5. Члени  Комісії  мають право: 
1) брати участь у всіх засіданнях  Комісії та  прийнятті рішень;
2) ознайомлюватися з усіма  матеріалами, що повинні бути розглянуті на

засіданнях Комісії; 
3) на долучення до протоколів засідань Комісії своєї окремої думки, яка

повинна бути оформлена письмово. 

V. Порядок прийняття рішень
1.  Рішення Комісії  оформляється  протоколом,  який підписується  всіма

членами Комісії, та подається на розгляд виконавчому комітету селищної ради
для  затвердження  в  установленому  законодавством  порядку  не  пізніше  ніж
через 10 календарних днів з дня його прийняття.

2.  Копія  рішення  виконавчого  комітету  надсилається  розпоряднику
субвенції  за місцевими  бюджетами  вищого  рівня,  визначеному  пунктом  3



Порядку та умов надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  проектні,  будівельно-ремонтні  роботи,  придбання  житла  та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування,  осіб  з  їх  числа,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 26 травня 2021р. № 615
 
 
  

 Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК
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