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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  24.03.2021 року 

№ 

п/п 

Назва рішення № рішення 

1. Про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної 

хвороби COVID – 19 на території Чупахівської селищної 

ради 

18 

2. 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» 

 

19 

3. Про затвердження «Програми з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

 

20 

4. Про затвердження «Програми з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної ради на весняно-літній 

період 2021р.» 

 

21 

5. Про подання клопотання Директору Охтирського                      

ДП «Охтирський агролісгосп» Олексію Матвієнку 

22 

6. Про  ліквідацію колодязя громадського користування 

в селі Лантратівка вул. Таврічанська №15 

 

23 

7. Про погодження схеми організації  дорожнього руху 

 

24 

   

   

8. Про план роботи виконавчого комітету Чупахівської 

селищної ради на другий квартал 2021 року 

 

 

25 

9. Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів у квітні 2021 року на території Чупахівської 

селищної ради 

 

26 

10. Про погодження демонтування опор в зв’язку з відсутністю 

споживачів  

27 



11. Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у 

2021 році 

28 

   

   

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л 

засідання виконавчого комітету 

 

№ 03                                                                                                   від 24.03.2021 

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 : 

 

1/18. С Л У Х А Л И: Про заходи щодо протидії поширенню коронавірусної   

 хвороби COVID – 19 на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Маслюк М.М.- секретар селищної ради 

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

 

2/19. С Л У Х А Л И: Про внесення змін до рішення п’ятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко - начальник фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 19 приймається.  

 

3/20. С Л У Х А Л И : Про затвердження «Програми з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної ради на 2021 рік» 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

 господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 20 приймається. 

 

4/21. С Л У Х А Л И : Про затвердження «Програми з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021р.» 



ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

 господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 21 приймається. 

5/22. С Л У Х А Л И : Про подання клопотання Директору Охтирського                      

ДП «Охтирський агролісгосп» Олексію Матвієнку. 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

 господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 22 приймається. 

 

6/23. С Л У Х А Л И : Про  ліквідацію колодязя громадського користування 

в селі Лантратівка, вул. Таврічанська №15. 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 23 приймається. 

 

7/24. С Л У Х А Л И : Про погодження схеми організації  дорожнього руху 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 24 приймається. 

 

8/25. С Л У Х А Л И : Про план роботи виконавчого комітету Чупахівської 

селищної ради на другий квартал 2021 року 

ДОПОВІДАЄ: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 25 приймається. 

 

9/26. С Л У Х А Л И : Про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів у квітні 2021 року на території Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Володимир Колєснік – директор Чупахівського Будинку 

культури. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 26 приймається. 

 

10/27. С Л У Х А Л И: Про погодження демонтування опор в зв’язку з 

відсутністю споживачів. 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 27 приймається. 

 

11/28. С Л У Х А Л И: Про основні завдання цивільного захисту селищної ради 

у 2021 році. 

ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк  – начальник відділу житлово-комунального    

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 28 приймається. 

 

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 18 

 

24 березня 2021                                                                                  смт Чупахівка 

 

Про заходи щодо протидії  

поширенню коронавірусної   

хвороби COVID – 19 на території  

Чупахівської селищної ради 

 

      Керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19», статтями 7, 22, 30 Закону України        

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

статтями 8, 9, 10, 11, 18, 33, 34 Закону України « Про захист населення від 

інфекційних хвороб», пунктом 45 частини першої статті 26, статтями 52, 53 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до пункту 

3.5 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19,  спричиненої корона вірусом CARS – CoV-2»,  (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 року № 230), з метою 

недопущення поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території 

Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської  селищної ради 

ВИРІШИВ:                                                                                                                                                                                          

 

1. Затвердити заходи щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19, на території Чупахівської селищної ради.( Додаток) 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



Додаток 

ЗАХОДИ  

щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19                                    

на території Чупахівської селищної ради 

1. Заборонити : 

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність 

у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);  

2) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

3) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на 

торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі 

продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного 

призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, 

кормами, насінням, засобами захисту рослин;  

діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, перукарень за попереднім записом; 

4) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурно - масових 

заходів; 

5) приймання відвідувачів спортивних залів; 

6) проведення  масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та 

інших) заходів;  

7) діяльність непродовольчих ринків;            

2. Перевести здійснювану персоналом органів виконавчої влади Чупахівської 

селищної ради  роботу на віддалений доступ із застосуванням електронних 

комунікацій і технологій, крім реєстрації актів цивільного стану (складання 

актових записів про смерть, народження, шлюб). 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 19 

 

24 березня 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 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2275 «Оплата інших 

енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 6 000,00 грн. 

з ТКВКБМС 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» КЕКВ «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» на КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» в сумі 62 000,00 грн. 

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

скликання Чупахівської селищної ради від 28.12.2020 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2021 рік» в послідуючому 

подати на затвердження  чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 20 
 
 24   березня  2021                                                                     смт Чупахівка 

 

 

Про затвердження «Програми 

з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської 

селищної ради на 2021 рік» 

 

 

Розглянувши проєкт «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік», з метою забезпечення благоустрою, 

покращення аспекту привабливості, утримання в належному санітарно-

технічному стані територій населених пунктів Чупахівської громади, 

покращення  умов проживання, створення оптимальних умов праці, побуту та 

відпочинку мешканців громади та гостей, керуючись пунктом 22 частини 1 

статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

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

1. Затвердити проєкт «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на 2021 рік»  (Додаток). 

2. Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та 

звітності Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів  

«Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради на 

2021 рік» (далі – Програма) в межах бюджетних асигнувань, передбачених в 

селищному бюджеті на 2021 рік.  

3. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ 

житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та 

управління комунальною власністю. 

 

Секретар селищної  ради                      Микола МАСЛЮК 

 

 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?comissionId=4&c=7


 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 21 
 
 24 березня 2021                                                                     смт Чупахівка 

 

 

 

 

Розглянувши проєкт «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року»(додаток до 

«Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної ради на 

2021 рік»), з метою поліпшення якості показників при проведенні робіт по 

забезпеченню благоустрою та утриманню в належному санітарно-технічному 

стані територій населених пунктів Чупахівської громади,  , керуючись пунктом 

22 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет  Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити проєкт «Програми з благоустрою населених пунктів 

Чупахівської селищної ради на весняно-літній період 2021 року»(додаток 

до «Програми з благоустрою населених пунктів Чупахівської селищної 

ради на 2021 рік») (Додаток). 

2. Відділу планування, фінансово-економічного розвитку, обліку та 

звітності Чупахівської селищної ради забезпечити фінансування заходів  

Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених в селищному бюджеті 

на 2021 рік.  

3. Організаційне виконання даного рішення покласти на відділ 

житлово-комунального господарства та благоустрою і виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та 

управління комунальною власністю. 

 
Секретар селищної ради                                       Микола МАСЛЮ 

Про затвердження «Програми 

з благоустрою населених 

пунктів Чупахівської селищної 

ради на весняно-літній період 

2021р.» 

 

http://www.city-adm.rv.ua/RivnePortal/ContentPages/Public/RadaDeputat/RadaDeputatList.aspx?comissionId=4&c=7


 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 22 

24 березня 2021                                                                     смт Чупахівка 

 

Про подання клопотання  

Директору Охтирського ДП  

«Охтирський агролісгосп» 

Олексію МАТВІЄНКУ 

 

 Реагуючи на звернення депутата селищної ради Сугак Д.М. щодо 

надання дозволу на приведення в належний санітарний стан та облаштування 

паркової зони на ділянці лісосмуги, що належить Охтирському  ДП 

«Охтирський агролісгосп» площею 4 сотки і знаходиться в кінці пров. 

Заозерного між садибами мешканців вул. Лебединської та пров. Садового                        

смт Чупахівка, власником прилеглої території Звірко А.О.,  відповідно до ст. 30  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення 

належного утримання об'єктів благоустрою та врахувавши висновки комісії по 

обстеженню вказаної ділянки,  виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

В И Р І Ш И В: 

  

1. Надіслати клопотання Директору Охтирського ДП «Охтирський агролісгосп» 

Олексію Матвієнко з проханням надати дозвіл жителю смт.Чупахівка Звірко 

О.А. на приведення в належний санітарний стан та облаштування паркової зони 

на ділянці лісосмуги, що належить Охтирському  ДП «Охтирський агролісгосп» 

площею 4 сотки і знаходиться в кінці пров. Заозерного між садибами 

мешканців вул.Лебединської та пров.Садового смт.Чупахівка та межує з його 

садибою. 

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства та благоустрою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, с-ще Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722     тел./факс  90-2-87, 

E-mail:                Код ЄДПРОУ 04390202  

24 .03.2021 р  №_____________                        

                                                                        Директору Охтирського  

                                                           ДП «Охтирський агролісгосп» 

 

                                        Олексію МАТВІЄНКУ 

                       

                                                       КЛОПОТАННЯ 

        Шановний Олексій Олексійович, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради, реагуючи на звернення депутата Чупахівської селищної ради 

Діни Сугак, звертається до Вас з клопотанням надати дозвіл на приведення в 

належний санітарний стан та облаштування паркової зони ініціатору 

порушеного питання та власника прилеглої території Звірко А.О. на ділянці в 

лісосмузі, що належить Охтирському  ДП «Охтирський агролісгосп» площею 4 

сотки і знаходиться в кінці пров. Заозерного між садибами мешканців вул. 

Лебединської та пров. Садового смт Чупахівка Охтирського р-ну Сумської 

області. 

  Комісія в складі заступника селищного голови Парнєкова С.Є., начальника 

відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення Чупахівської селищної ради Чуба П.А., начальника 

відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Хижняк С.В. 

16.03.2021р. обстежила вищезазначену ділянку і виявила, що на даний час ця 

територія захаращена чагарниками та значно закидана сміттям навіть з 

органічними рештками. А так як поблизу розташовані житлові будинки, то 

існує загроза для здоров'я громадян.                                       

Сподіваємось  на позитивне вирішення питання. 

  З повагою,            

  Заступник  селищного голови                        Сергій ПАРНЄКОВ        

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 23 
 

24 березня  2021                                                                     смт Чупахівка 

 

Про  ліквідацію колодязя 

громадського користування 

в селі Лантратівка  

вул. Таврічанська №15 

 

 

        Реагуючи на звернення жителя с.Лантратівка Ткаченка С.М.про 

аварійний стан колодязя  в с.Лантратівка  по вул.Таврічанській,  відповідно до 

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

забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою та розглянувши Акт 

обстеження громадського колодязя,  виконавчий комітет Чупахівської селищної 

ради В И Р І Ш И В: 

  

1. Визнати аварійним та непридатним до використання колодязь 

громадського користування, який розташований в с. Лантратівка                                        

вул. Таврічанська №15. 

2. Ліквідувати і зняти з обліку колодязь громадського користування, який 

розташований в с.Лантратівка вул.Таврічанська №15. 

3.Контроль за виконанням  цього рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства та благоустрою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АКТ 

про технічний стан  громадського колодязя 

 

 

  Комісія в складі заступника селищного голови  Парнєкова С.Є., начальника 

відділу організаційно-кадрової, загальної роботи, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення Чупахівської селищної ради Чуба П.А., начальника 

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

спеціаліста по обліку Арєхової Л.Л  реагуючи на звернення від 01.02.2021 рн., 

проаналізувала технічний стан колодязя громадського користування, який 

розташований в с.Лантратівка вул.Таврічанська №15 і дійшла висновку, що 

вищезазначена споруда непридатна для подальшого використання, знаходиться 

в аварійному стані через фізичний знос. Даним колодязем ніхто не 

користується, тому проведення відновлюваного ремонту недоцільне. 

  Комісія винесла рішення про звернення до виконавчого комітету селищної 

ради про надання дозволу на ліквідацію і зняття з обліку колодязя громадського 

користування, який розташований в с.Лантратівка вул.Таврічанська №15. 

 

 

Голова комісії_______________ Парнєков С.Є. 

 

Члени комісії _______________Чуб П.А. 

 _______________ Хижняк С.В. 

 _______________ Арєхова Л.Л.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

                                                                 № 24 
24 березня   2021                                                                    смт Чупахівка 

 

 Про погодження схеми 

 організації  дорожнього руху 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради    

 В И Р І Ш И В: 

  

  1.  Надіслати Начальнику Управління  патрульної поліції в Сумській області 

Департаменту патрульної поліції України  Олексію Калюжному лист-звернення 

щодо погодження схеми організації дорожнього руху шляхом облаштування 

двох пішохідних переходів на ділянці обласної дороги місцевого значення                      

О 191107 Чупахівка-Перелуг-Комиші  в межах  смт Чупахівка  по вул. 

Воздвиженський  орієнтовно № 53(адмінприміщення) та № 23(медичний 

заклад).                                                       

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  питань 

будівництва,житлово-комунального господарства,транспорту, 

зв'язку,підприємництва та земельних відносин. 

 

 

Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Воздвиженська,53, с-ще Чупахівка, Охтирський район, Сумська область, 42722                                                 

тел./факс  90-2-E-mail: chupah_sr@ukr.  Код ЄДПРОУ 04390202  

24 .03.2021 р  №_____________                        

                                                                       

Начальнику Управління патрульної     

поліції в Сумській  області                 

                                                              Департаменту патрульної  поліції     

                                                              Національної поліції України 

                                                              Олексію КАЛЮЖНОМУ 

 

 

   ЗВЕРНЕННЯ 

Просимо Вас погодити схему організації дорожнього руху шляхом 

облаштування двох пішохідних переходів на ділянці обласної дороги місцевого 

значення  О 191107 Чупахівка-Перелуг-Комиші  в межах  смт.Чупахівка  по 

вул.Воздвиженський  орієнтовно № 53(адмінприміщення) та № 23(медичний 

заклад). 

 

 

                  Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК                                 

                 

 

 

 

 

Вик.  Світлана ХИЖНЯК  0997787244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 25 

 

24 березня 2021                                                                                смт Чупахівка    

Про  затвердження плану роботи  

виконавчого комітету селищної ради  

на другий квартал 2021 року 

     Керуючись   Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

на підставі Регламенту селищної ради та заслухавши інформацію секретаря 

селищної ради Миколи Маслюка про затвердження плану роботи виконкому на 

ІІ  квартал 2021 року виконком селищної ради  ВИРІШИВ:   

 
1. Затвердити План роботи виконавчого комітету Чупахівської селищної 

ради на другий квартал 2021 року (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          



ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 Рішення виконкому 

                                                                                                     24.03.2021  № 25 

План 

роботи виконкому селищної ради на другий квартал 2021 року 

 
№ 

за/п 
Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

              

1 Звіту про виконання 

бюджету Чупахівської 

селищної  територіальної 

громади за  І квартал 2021 

року 

квітень Начальник  фінансового 

відділу  

Анна Касьяненко 

2 Про затвердження плану 

заходів з нагоди 

відзначення Дня 

Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 

квітень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

3 Про заходи щодо 

запобігання лісовим 

пожежам та забезпечення 

пожежної безпеки на 

території селищної ради. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

4 Про підсумки 

проходження 

опалювального сезону 

2020-2021 років та 

підготовку закладів 

соціально-культурної 

сфери та комунальних 

підприємств селищної 

ради до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 

років. 

травень Начальник відділу 

житлово-комунального 

господарства 

Світлана Хижняк 

5 Про затвердження плану 

роботи виконкому на ІІІ 

квартал 2021 року. 

червень Секретар селищної ради 

Микола Маслюк 

6 Про закріплення 

територій обслуговування 

за закладами освіти 

Чупахіаської селищної 

ради 

червень В.о.начальника відділу 

освіти, молоді та спорту 

Чупахівської селищної 

ради  

Олена Бекірова 

7 Про затвердження плану 

заходів по організації 

проведення свята « День 

Чупахівського карася»  

червень Начальник відділу 

культури та туризму 

Віра Калач 

 

Секретар селищної ради                             Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                               

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

№ 26 
 

24 березня 2021                                                                          смт Чупахівка 

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у квітні 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 квітні 2021 року на території  

Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у квітні 

2021 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

ПЛАН 

           проведення культурно-масових заходів                                                                             

у квітні 2021 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 

№ 

з/п 

Назва заходу Місяць, дата 

проведення 

Місце 

 проведення 

Відповідальні 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

  Комплекс заходів до 

Всесвітнього дня землі та  

Дня довкілля                                  

• Екологічна акція 

«Загляньмо в очі природі»   

• День  довкілля. 

Благоустрій  дитячого 

майданчика «Яка краса – 

мій рідний край»                            

• Тематична композиція  

«Нехай Земля квітує всюди, 

природу збережемо,люди!» 

• Екологічна акція  

«Екологія природи, екологія 

душі»                                                

• Екологічна толока 

«Зробимо Україну чистою» 

• Акція «Нехай земля квітує 

всюди –природу збережемо, 

люди»                                              

• Віртуальна фотовиставка 

«Унікальний кадр»                          

• Еко подорож «Ми всі 

господарі природи, тож 

бережімо її вроду» 

квітень                

(18.04 ) 

 

 

  

 

Олешнянський БК 

                                      

Лантратівський БК         

                                   

Оленинський СК 

 

 

Новопостроєнський 

СК, Лантратівська 

бібліотека-філія 

Чупахівський БК 

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради 

Довжицька 

бібліотека-філія 

                              

Довжицький БК 

 

Олешнянська 

бібліотека-філія 

 

                                   

Берест Л.М.     

Парнєкова Н.П.  

Іванова О.І. 

 

Кузьменко А.Г. 

 

Пасльон Т.М. 

 

Колєснік В.С. 

Юзефів Т.Д. 

Тищенко К.І. 

Горобець І.В. 

Сугак Г.О. 

Лук’янов С.М. 

Гуцова Т.П.     

Губіна О.М. 

Білецька Н.М. 



 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

15. 

 

16. 

 

 

17. 

 

18. 

 

 

19. 

Комплекс заходів  

присвячений  трагедії на 

Чорнобильській АЕС                                      

• Тематичний захід 

«Чорнобиль – скорботні 

дзвони»                                           

• Бесіда-презентація «Чорно 

биль не має минулого часу»                                

• Година пам’яті «Мужність 

і біль Чорнобиля»                            

• Година  пам’яті « Поріс 

чорнобилем Чорнобиль, 

бідою нашою поріс »                         

• Година пам’яті «На Чорно 

биль журавлі налетіли»                    

• Година пам’яті «Чорно-

биль - трагедія  всього  

людства»                                           

• Година пам’яті «Відгомін  

Чорнобиля»                                       

• Година роздумів «Чорно-

биль – скорбота пам’яті 

людської»                                       

• Виставка-хроніка «Живий 

плач мертвої зони»                         

• Екологічна година 

«Дзвони Чорнобиля душу 

тривожать»                                            

• Виставка-хроніка «Чорно-

биль… Весни обірване 

суцвіття»    

квітень               

(26.04) 

 

 

Чупахівський БК            

КЗ «Публічна бібліо-

тека Чупахівської 

селищної ради     

                       

Довжицький БК 

  

Олешнянський БК 

        

Лантратівський БК 

                         

Оленинський СК 

Грінченківський СК                                

 

Новопостроєнський 

СК                       

Довжицька 

бібліотека-філія 

Олешнянська 

бібліотека-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Калач В.М. 

Колєснік В.С. 

Юзефів Т.Д. 

Тищенко К.І. 

Горобець І.В.                                                         

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. 

Сугак Г.О. 

                                   

Губіна О.М.   

Білецька Н.М. 

Хрякова М.М. 

 

Пасльон Т.М. 

 

 

 

Начальник відділу культури                                                                                                                            

та туризму                                                                                 Віра КАЛАЧ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 27 
 

24.03. 2021                                                                    смт Чупахівка  

 

 Про погодження демонтування 

опор в зв’язку з відсутністю споживачів. 

 

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

самоврядування в Україні»,Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

         1. Виконком Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області повідомляє, що за адресою вул.Лебединська №10 с.Буро-Рубанівка 

ніхто не проживає, і не заперечує проти демонтування ПЛ-0,4 кВ від КТП-376 в  

селі Буро-Рубанівка. Лінія №1 прогони опор 1-20, 2-67, лінія №2 прогони опор 

21-32, 24-44, 42-50, та КТП-376, що знаходиться на території Чупахівської 

селищної ради, в зв’язку з відсутністю споживачів. 

   2.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                          Микола Маслюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  РІШЕННЯ 

№ 27 
 

24.03. 2021                                                                    смт Чупахівка  

 

 Про погодження демонтування 

опор в зв’язку з відсутністю споживачів 

 

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

самоврядування в Україні»,Чупахівська селищна рада В И Р І Ш И Л А: 

  

         1. Виконком Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської 

області повідомляє, що за адресою вул.Лебединська №10 с.Буро-Рубанівка 

ніхто не проживає, і не заперечує проти демонтування ПЛ-0,4 кВ від КТП-376 в  

селі Буро-Рубанівка. Лінія №1 прогони опор 1-20, 2-67, лінія №2 прогони опор 

21-32, 24-44, 42-50, та КТП-376, що знаходиться на території Чупахівської 

селищної ради, в зв’язку з відсутністю споживачів. 

   2.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                          Микола Маслюк 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ 

№ 28 

 

24.03.2021                                                                            смт Чупахівка 

         

Про основні завдання 

цивільного захисту селищної 

ради у 2021 році 

 

 

Відповідно до відповідно статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, на 

виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 

2019 р. № 1316-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту на 2021 рік» виконавчий комітет селищної ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту селищної ради на 2021 

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 покласти на заступника селищного голови 

Парнєкова С.Є. 

 

 

 

 

                Секретар селищної ради  Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету Чупахівської 

селищної ради 

24.03.2021р.     № 28 

 

План  

основних заходів цивільного захисту селищної ради на 2021 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 пожежонебезпеч-ний 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 року 

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 

Протяго

м 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 

надходже

нням 

коштів 

1.5. Участь у здійсненні організаційних заходів 

щодо впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки автоматизованих 

систем раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення персоналу і населення  у зонах 

можливого ураження таких об’єктів 

Чупахівська 

селищна рада  

До 15 

грудня 

1.6. Проведення технічної інвентаризації 

захисних споруд ЦЗ на об’єктах селищної 

ради 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

протягом 

року, з 

надходже

нням 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23


установ селищної 

ради 

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 

Міноборо

ни 

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 пропуску льодоходу, весняної повені  

та дощових паводків у 2020 році; 

Лютий - 

березень 

- до протипожежного захисту лісів, 

торфовищ і сільгоспугідь у весняно-літній 

період 2020 року; 

Квітень - 

травень 

- місць масового відпочинку населення на 

водних об'єктах; 

Травень - 

червень 

- до виконання завдань у складних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Вересень 

- жовтень 

3.2. Перевірка (обстеження) стану готовності 

формувань ЦЗ до дій за призначенням 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради 

Березень - 

червень 

3.3. 
Перевірка протипожежного стану закладів 

освіти та їх готовності до 2020-2021 

навчального року 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

селищної ради, 

керівники закладів 

освіти  

Липень - 

серпень 



3.4. 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 

3.5. 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 

3.6. 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 

3.7. Прийняття та виконання заходів Селищної 

програми пожежної безпеки на 2020-2021 

роки 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, РСУДСНС 

(за згодою) 

Протягом   

року 

3.8. Підготовка до перевірки стану утримання 

та експлуатації захисних споруд ЦЗ  

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

ради, 

РСУДСНС(за 

згодою) 

За 

окремим 

графіком 

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, льодоходу і 

дощових паводків 2020 року 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

установ селищної 

Протягом 

року 



ради 

4.2. Виконання організаційних і практичних 

заходів щодо протипожежного захисту 

лісів та сільськогосподарських угідь у 

весняно-літній період 2020 року 

Чупахівська 

селищна рада, 

керівники 

підприємств та 

уста0нов селищної 

ради, РСУДСНС 

(за згодою) 

Лютий - 

березень 

4.3. Розробка плану збереження, 

вдосконалення і розвитку фонду захисних 

споруд ЦЗ на 2021 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 та у старостинських округах селищної 

ради 

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 Чупахівська Протягом 



ЦЗ та евакуації населення у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій 

селищна рада 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 
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