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П Р О Т О К О Л  № 02 

засідання виконавчого комітету 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  від  18.02.2022 

                              

                                              Рішення з № 20  по № 29  



 

 

 
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 18.02.2022 року 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 

1 Про створення експертної комісії фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради 

20 

2 Про схвалення звіту про виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади за 2021 рік 

21 

3 Про затвердження висновку фінансовго відділу про обсяг 

вільного залишку бюджетних коштів загального та 

спеціального фондів бюджету Чупахівської селищної  

територіальної громади станом на 01.01.2022 року 

 

22 

4 Про стан  дотримання вимог антикорупційного 

законодавства щодо виконання заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції за 2021 рік в Чупахівській  селищній раді  

 

23 

5 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що 

знаходиться в с. Довжик, вул. Шевченка , Охтирського 

району Сумської області 

 

24 

6 Про підсумки роботи відділу соціалього захисту населення 

Чупахівської селищної ради в 2021 році 

 

25 

7 Про створення координаційної ради з питань запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою 

статі та торгівлі  людьми та затвердження положення 

26 

 

  8 
Про організацію та проведення евакуаційних заходів на 

підвідомчій території Чупахівської селищної ради у разі 

загрози виникнення надзвичайної ситуації 

27 

9 Про підсумки роботи відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради в 

2021 році 

28 

10 Про проведення культурно-масових заходів у березні 2022 

року на території  Чупахівської селищної ради 

 

 

29 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 02                                                                                                   від 18.02.2022 

Cекретар селищної ради                                             Микола Маслюк 

 

ЧЛЕНИ ВИКОНКОМУ: 

 Сергій Парнєков -                                     заступник голови Чупахівської 

                                                                        селищної ради 

Світлана Макарова -                                директор Чупахівської ЗОШ І-ІІІ   

                                                                       ступенів 

 

Яна Севян -                                                 директор Олешнянського НВК: ЗОШ    

                                                                         І-ІІІ ступенів – ДНЗ 

 

Валентина Нагорна -                                  завідуюча ЗДО «Сонечко»   

 

Олена Галушка -                                        жителька с. Довжик 

 

Григорій Остапенко -                                 житель села Довжик 

 

 Микола Жерновий -                                 директор ПСП «Ташань» 

 

Ольга Биковець -                                       виконавчий директор ПСП АФ  

                                                                        «Піонер» 

 

Галина Ашурова –                                     головний лікар КНП « Центр 

                                                                        первинної медико – санітарної 

                                                                        допомоги» Чупахівської 

                                                                        селищної ради      

                                                      

 Олександр Дробот -                                  житель смт Чупахівка 

                                                                        

Олександра Хоменко -                             учитель Чупахівської ЗОШ   

                                                                          І-ІІІ   ступенів  

 

Олександр Воробйов -                               завідувач дільницею ПСП АФ 

 

                          «Піонер» 

 

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка 
 

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка» 



 

 

 

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка 

 

Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ : 

1/20. Про створення експертної комісії фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради. 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко –начальник фінансового відділу . 

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

 

2/21.С Л У Х А Л И: Про схвалення звіту про виконання бюджету 

Чупахівськоїселищної територіальної громади за 2021 рік. 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко –начальник фінансового відділу . 

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

 

3/22. С Л У Х А Л И: Про затвердження висновку фінансовго відділу про 

обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального та спеціального 

фондів бюджету Чупахівської селищної  

територіальної громади станом на 01.01.2022 року 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко –начальник фінансового відділу . 

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

 

4/23. С Л У Х А Л И: Про стан  дотримання вимог антикорупційного 

законодавства щодо виконання заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції за 2021 рік в Чупахівській  селищній раді . 

ДОПОВІДАЄ:Катерина Батюк – головний спеціаліст – юрисконсульт.  

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

 

5/24. С Л У Х А Л И: Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , 

що знаходиться в с. Довжик, вул. Шевченка , Охтирського району Сумської 

області 

ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської  селищної ради 

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

 

6/25. С Л У Х А Л И: Про підсумки роботи відділу соціалього захисту 

населення Чупахівської селищної ради в 2021 році 

ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 

населення. 

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

 

7/26. С Л У Х А Л И: Про створення координаційної ради з питань 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі 

та торгівлі  людьми та затвердження положення 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 

населення. 

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



 

 

  

 

8/27. С Л У Х А Л И: Про організацію та проведення евакуаційних заходів на 

підвідомчій території Чупахівської селищної ради у разі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – 

комунального господарства та благоустрою. 

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

 

9/28. С Л У Х А Л И: Про підсумки роботи відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради в 2021 році 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – 

комунального господарства та благоустрою. 

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

 

10/29. С Л У Х А Л И: Про проведення культурно-масових заходів у березні 

2022 року на території  Чупахівської селищної ради 

ДОПОВІДАЄ: Віра Калач – спеціаліст відділу освіти, культури і туризму, 

молоді та спорту  

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 29 приймається.  

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 20 

 

 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про створення експертної комісії  

фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради 
 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення 

експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити експертну комісію фінансового відділу Чупахівської 

селищної ради та затвердити її персональний склад (додаток 1).  

2. Затвердити Положення про експертну комісію фінансового відділу 

Чупахівської селищної ради (додаток 2).  

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

№20  від 18.02.2022 року 

 

 

СКЛАД 

експертної комісії (ЕК) 

фінансового відділу Чупахівської селищної ради 

 

Невдачина Тетяна Василівна Голова комісії, головний спеціаліст 

фінансового відділу 

 

Діброва Любов Олександрівна Секретар комісії, провідний спеціаліст 

фінансового відділу 

 

Члени комісії 

Павлова Олена Ігорівна представник ЕК архівного відділу 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                                 Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

№20 від 18.02.2022 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про експертну комісію (ЕК)  

фінансового відділу Чупахівської селищної ради  

 

1. Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні 

установи» та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності 

документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 

року № 1004 фінансового відділу Чупахівської селищної ради (далі фінансовий відділ) 

утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої 

експертизи цінності документів, що утворилися в процесі його діяльності, та подання 

результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії ( далі 

ЕПК) відповідного Державного архіву Сумської області.  

2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються 

начальником фінансового відділу, після чого стають обов’язковими для виконання.  

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, 

наказами Державного комітету архівів України (далі — Держкомархів) та цим 

положенням.  

4. До складу ЕК, який затверджується виконавчим комітетом Чупахівської 

селищної ради, входять головний спеціаліст фінансового відділу та провідний спеціаліст, 

а також представник ЕК архівного відділу. Головою ЕК призначається головний 

спеціаліст фінансового відділу, а секретарем провідний спеціаліст.  

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає 

протоколи, доводить до відома рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену 

роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.  

6. Завданням ЕК фінансового відділу є організація та проведення експертизи 

цінності документів, що утворилися в діловодстві фінансового відділу.  

7. ЕК фінансового відділу приймає рішення про схвалення та подання до ЕК 

архівного відділу проектів таких документів:  

описи справ постійного зберігання;  

описи справ з особового складу;  

номенклатури справ;  

положення про ЕК;  

акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.  

8. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:  

контролювати дотримання фінансовим відділом, архівних вимог щодо розробки 

номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та 

оформлення документів;  

вимагати від фінансового відділу розшуку відсутніх документів постійного 

зберігання, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, 

та письмових пояснень у випадках втрати цих документів; одержувати від фінансового 

відділу відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів 

та строків їх зберігання;  

заслуховувати на своїх засіданнях начальника фінансового відділу про хід 

підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, 

про причини втрати документів;  

запрошувати на засідання як консультантів та експертів працівників архівного 

відділу;  

інформувати керівництво фінансового відділу з питань, що входять до компетенції 

ЕК.  



 

 

9. Засідання ЕК проводяться не рідше одиного разу на рік, або у разі потреби за 

пропозиціями фінансового відділу і вважаються легітимними, якщо в них приймають 

участь не менше ніж дві третини від загальної чисельності кількості членів комісії.  

10. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні, оформляється протоколом, який підписується головою  і секретарем комісії, та 

набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК начальником 

фінансового відділу.  

 

 

Начальник фінансового відділу                                                          Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 21 

 

18.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про схвалення звіту про 

виконання бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади 

за 2021 рік 

 

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

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи виробничу необхідність, виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади за 2021 рік: 

по доходах в сумі 48 058,9 тис. гривень, в тому числі загального фонду 

в сумі 44 889,1 тис. гривень (додаток №1) та спеціального фонду в сумі 

3 169,8 тис. гривень (додаток №2), 

по видатках в сумі 44 176,5 тис. гривень, в тому числі загального фонду 

в сумі 38 067,5 тис. гривень (додаток №3); спеціального фонду в сумі 6 109,0 

тис. гривень (додаток №4). 

2. Рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Чупахівської селищної територіальної громади за 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 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 22 

 

18.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про затвердження висновку фінансовго 

відділу про обсяг вільного залишку бюджетних  

коштів загального та спеціального  

фондів бюджету Чупахівської селищної  

територіальної громади станом на 01.01.2022 року 

 

Керуючись статтею 78 Бюджетного Кодексу України, пунктом 23 

статті 26, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок фінансовго відділу про обсяг вільного залишку 

бюджетних коштів загального та спеціального фондів бюджету Чупахівської 

селищної територіальної громади станом на 01.01.2022 року. 

2. Рішення «Про затвердження висновку фінансового відділу про обсяг 

вільного залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів 

бюджету Чупахівської селищної територіальної громади станом на 

01.01.2022 року» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                     

УКРАЇНА 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 
ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

42722, с-ще Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53, тел./факс: (05446) 99-9-9 

e-mail: chupah_fin@ukr.net 

 

Секретарю селищної ради 

Миколі МАСЛЮКУ 
 

 

Висновок  

фінансового відділу про обсяг вільного залишку 

бюджетних коштів загального та спеціального 

фондів бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади станом на 01.01.2022 року 
 

Відповідно до пункту 7 статті 78 Бюджетного кодексу України (зі 

змінами), фінансовий відділ повідомляє слідуюче: 

Залишок коштів, загального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади, станом на 1 січня 2022року складає 6 248 286,84 

грн., з них: 

податкові та інші надходження – 932 571,66 грн., 

ссвітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

226 836,24 грн.; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

4 520 878,94 грн.; 

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 568 000,00 

грн. 

Рішенням тринадцятої сесії восьмого скликання Чупахівської селищної 

ради від 20 грудня 2021 року №б/н «Про бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» розмір оборотного залишку бюджетних 

коштів загального фонду бюджету складає 135 197,00 грн., отже вільний 

залишок коштів загального фонду бюджету складає 6 113 089,84 грн., з них: 

податкові та інші надходження – 797 374,66 грн.; 

ссвітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

226 836,24 грн.; 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

4 520 878,94 грн.; 

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії – 568 000,00 

грн. 

mailto:chupah_fin@ukr.net


 

 

Залишок коштів спеціального фонду бюджету Чупахівської селищної 

територіальної громади станом на 1 січня 2022 року складає 207 904,84 грн., з 

них: 

цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади – 52 641,79 грн.; 

екологічний податок – 127 655,13 грн.; 

бюджет розвитку – 19297,98 грн.; 

інші – 8 309,94 грн. 

 

 

Начальник фінансового відділу                                    Анна КАСЬЯНЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 23 

 

18.02.2022                                                                                           смт Чупахівка 

 

Про стан  дотримання вимог 

антикорупційного законодавства щодо 

виконання заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції за 2021 рік в 

Чупахівській  селищній раді  

 

Відповідно до  вимог Закону України «Про запобігання корупції» та 

плану заходів щодо попередження корупції на 2021 рік,  заслухавши 

інформацію уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 

в Чупахівській  селищній  раді про стан дотримання вимог антикорупційного 

законодавства щодо виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції 

за 2021 рік, з метою реалізації державної політики у сфері запобігання 

корупції, створення дієвої системи запобігання виявлення корупції в 

Чупахівській  селищній  раді, керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет, виконавчий комітет 

селищної ради ВИРІШИВ: 

 1. Звіт про стан дотримання вимог антикорупційного законодавства 

щодо виконання  плану заходів по  запобіганню  та виявленню корупції в 

Чупахівській селищній раді  на 2021 рік уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції в Чупахівській селищній  раді прийняти до 

відома (додається).  

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 
Секретар  селищної ради                           Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

                                                                                                             Додаток  

Звіт   

про стан реалізації заходів щодозапобігання корупційним правопорушенням та 

правопорушенням, пов’язаним з корупцією за 2021 рік 
 

 

На виконання антикорупційного законодавства України в Чупахівській селищній 

раді  затверджено план заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік. 
За звітний період керівництвом апарату Чупахівської селищної ради та 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції фактів конфлікту 

інтересів та корупційних ризиків у діяльності працівників апарату та окремих структурних 

підрозділів ради не виявлено. 
З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з боку 

начальників відділів здійснювався систематичний, всебічний, об’єктивний контроль 

шляхом перевірки роботи підлеглих їм працівників. 
Також з метою запобігання виникнення цього ризику керівникам відділів на 

апаратних нарадах наголошувалось на необхідності безумовного дотримання вимог 

антикорупційного законодавства при виконанні посадових обов’язків та надавалась 

практична допомога в реалізації поставлених завдань. 
У звітному періоді забезпечено: 

- якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного 

відбору; 

- попередження осіб, які претендують на зайняття посад в апараті та окремих 

структурних підрозділах  Чупахівської селищної  ради про спеціальні обмеження, 

встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та 

«Про запобігання корупції»; 

- попередження осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, 

пов’язану з виконанням функцій місцевого самоврядування, про встановлені 

обмеження.Інформація про проведення та умови конкурсу на заміщення вакантних посад 

розміщується у місцевій газеті “Громада Плюс” та на сайті селищної ради; 

- проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад в апараті та окремих структурних підрозділах Чупахівської селищної ради. 

З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків здійснювався 

проводилось підвищення знань працівників з антикорупційного законодавства України. 
З метою виявлення причин, що призводять чи зможуть призвести до вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції в апараті та окремих структурних підрозділах  

Чупахівської селищної ради брала участь у проведенні експертизи проектів нормативно-

правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються керівництвом 

селищної ради. 
Працівник відділу  організаційно-кадрової, загальної роботи,  документообігу, 

зв’язків  з громадськістю  та юридичного  забезпечення   Чупахівської селищної ради, а 

також уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупціїпостійно 

ознайомлювали та надавали роз’яснення норм чинного антикорупційного законодавства 

керівництву та посадовим особам апарату та окремих структурних підрозділів  селищної  

ради, розміщували відповідну інформацію на  офіційному веб-сайті Чупахівської 

селищної ради. 
Працівником відділу  організаційно-кадрової, загальної роботи,  документообігу, 

зв’язків  з громадськістю  та юридичного  забезпечення   Чупахівської селищної ради, а 

також уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у 2021 році 

було вжито організаційних та практичних заходів по виконанню статті 45 Закону України 

«Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання декларацій посадовими особами 

апарату  Чупахівської селищної ради, в тому числі і тими особами, які припинили 

виконання функції місцевого самоврядування. Фактів не подання вказаними посадовими 



 

 

особами селищної ради електронних декларацій, в строк до 1 квітня 2021 року не 

виявлено. 
На офіційному веб - сайті Чупахівської  селищної ради у розділі «Запобігання 

проявам корупції» оприлюднена інформація щодо запобігання корупції, в тому числі сайт 

поповнювався антикорупційними матеріалами. 
Забезпечено функціонування механізмів зворотного зв’язку із громадськістю щодо 

повідомлень про факти корупційних правопорушень шляхом функціонування існуючої 

постійно діючої електронної поштової адреси для повідомлень: chupah_stopkor@ukr.net. 

За 2021 рік посадові особи апарату та окремих структурних підрозділів 

Чупахівської  селищної ради до відповідальності за здійснення корупційних 

правопорушень не притягувались, повідомлення про порушення вимог антикорупційного 

законодавства працівниками ради на адресу селищної  ради не надходили. 
Керівництвом та начальниками відділів апарату ради надавалась суб’єктам 

звернення до апарату селищної ради своєчасно, достовірна та в повному обсязі 

інформація, яка підлягає наданню відповідно до положень Законів України «Про 

інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та «Про звернення громадян». 
Протягом 2021 року діяльність апарату та окремих структурних підрозділів 

Чупахівської селищної  ради була спрямована на ефективну та безумовну реалізацію норм 

Закону України «Про запобігання корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних 

нормативно-правових актів. 

 

 
Секретар селищної ради      Микола  МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 24 

 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в 

с. Довжик, вул. Шевченка , Охтирського району Сумської області 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння 

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

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690, рішенням 

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про 

затвердження Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого 

майна на території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву 

громадянки Геращенко Нелі Іванівни про присвоєння поштової адреси 

житловому будинку, що знаходиться в селі Довжик, вул. Шевченка,  

Охтирського району Сумської області, запропонована адреса: 42724, Сумська 

область, Охтирський район, село Довжик, вул. Шевченка, буд. 32 а, 

виконавчий комітет  ВИРІШИВ: 

 

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

Довжик, вул. Шевченка,  Охтирського району Сумської області: 42724, 

Сумська область, Охтирський район, село Довжик, вул. Шевченка, буд. 32 а. 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 25 

 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про підсумки роботи відділу 

соціалього захисту населення 

Чупахівської селищної ради в 

2021 році 
 

         Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради Сівітлани Журавель  про роботу 

відділу в 2021 році , виконавчий комітет  селищної ради                                            

В И Р І Ш И В : 

1. Звіт про роботу відділу соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради за 2021 рік взяти до уваги. 

2.Роботу відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради 

визнати задовільною. 

3. Рекомендувати відділу соціального захисту населення: 

3.1. Постійно проводити роботу, направлену на покращення якості надання 

соціальних послуг в Чупахівській селищній раді;   

3.2. Здійснювати заходи щодо інформування громадян громади з питань, що 

належать до компетенції відділу та роз’яснення їм з цих питань положень 

чинного законодавства і нормативно-правових актів через сторінку фейсбуку 

та офіційну сторінку громади; 

3.3. Дотримуватися трудової і виконавської дисципліни серед працівників 

відділу соціального захисту населення; 

4. Виконкому селищної ради залучати ресурси територіальної громади на 

виконання Програми соціального захисту населення. 

5. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на відділ 

соціального захисту населення. 

6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Cекретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК 



 

 

 

                                                                                                         Додаток 

Звіт про роботу відділу 

 соціального захисту населення  

Чупахівської селищної ради 

за 2021 рік 
 

 Відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної ради розпочав 

свою діяльність з 02 березня 2020 року.  

    Рішенням Чупахівської селищної ради від 28 вересня 2021 року «Про 

внесення змін до структури, загальної чисельності, штатного розпису відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради» затверджено 

штат відділу  у кількості 3,5 штатних одиниць: 

начальник відділу - 1; 

головний спеціаліст  – 1; 

   спеціаліст – 0,5; 

державний інспектор -1. 
 

    Я працюю на посаді  начальника відділу з 02.03.2020 року. На даний час у 

відділі працює  2 особи: начальник відділу та головний спеціаліст. 

      Відділ соціального захисту населення керується Конституцією України, 

законами України, постановами Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями обласної і районної держадміністрацій, рішеннями 

Чупахівської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, 

положенням про відділ соціального захисту населення Чупахівської селищної 

ради, посадовими інструкціями. 

Пріоритетними завданнями соціальної політики на сучасному етапі є 

підвищення якості та рівня доступності соціальних послуг. Послуги із 

соціальної підтримки стосуються майже кожної родини з моменту 

народження і супроводжують упродовж життя. 

    Завдання відділу соціального захисту населення - наблизити соціальні 

послуги до людей, зробити їх якісними, дійти до кожної людини, не 

залишити її без уваги, своєчасно допомогти. 

Відділом соціального захисту населення спільно з  відділом ЦНАП 

проведено відповідну роботу щодо отримання модулів шифрування для 

підключення до крипто – мережі Мінсоцполітики та Програмного комплексу 

«Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада» (далі – «Соціальна 

громада»). 
          В 2021 році до «Соціальна громада» підключені 1 робоче місце відділу 

соціального захисту населення Чупахівської селищної ради, 4 робочих місця 

працівників відділу ЦНАПу. З березня 2021 року змінено порядок передачі 

прийнятих заяв та документів до районного управління соціального захисту 

населення. Відтепер прийняті у повному комплекті документи передаються 

електронно  відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики України 

від 12.02.2021 року №79 та до пункту 8 Положення про Міністерство 

соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), з метою організації 



 

 

виконання функцій з надання адміністративних послуг соціального характеру 

особам, які проживають у територіальних громадах, із застосуванням 

електронного документообігу та використанням у режимі дослідно-

промислової експлуатації програмного комплексу „Інтегрована інформаційна 

система „Соціальна громада” із дотриманням вимог законодавства про захист 

персональних даних. Налагоджено обмін електронними реєстрами передачі 

особових справ до управління. 

    Відділами ЦНАПу  та соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради прийнято за протягом 2021року 1202 справи (в т. ч. 460 справ 

в електронному вигляді за допомогою програми «Соціальна громада») на 

призначення усіх видів державних допомог. З 1 березня 2021 року всі заяви з 

документами скановані та занесені до «Соціальна громада» (тобто 

сформовано електронну заяву) та відправлено до управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації для подальшої обробки. За запитами 

здійснюються  обстеження матеріально - побутових умов сім’ї, про що 

складено акти. 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» Відділом 

здійснюється прийом відповідних документів та заяв від фізичних осіб про 

згоду надавати соціальні послуги і від осіб, які потребують надання 

соціальних послуг, про згоду отримувати соціальні послуги для призначення 

компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги  Протягом 

2021 року компенсаційні виплати призначено 25 мешканцям територіальної 

громади, виплачено у 2021 році 337800 грн. 

   Відповідно до Програми Соціального захисту населення Чупахівської 

селищної ради на 2021 рік протягом року було виплачено: 

- матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати за 

користування житлово - комунальними послугами або твердим паливом у 

межах норми споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час 

виконання обов’язків військової служби в ході проведення 

антитерористичної операції на суму 12639 грн; 

- матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати за 

користування житлово - комунальними послугами особам з інвалідністю  по 

зору І групи 1 особі 2774 грн; 

-інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС, до Дня 

ліквідації аварії на ЧАЕС та сім'ям, які втратили членів сім’ї в результаті 

аварії на ЧАЕС, до Дня ліквідації аварії на ЧАЕС на суму 4800 грн; 



 

 

-щомісячну стипендію інвалідам та учасникам бойових дій Другої світової 

війни, яким виповнилось 90 і більше років, 2 особам на суму 4800 гривень; 

- матеріальну допомогу на лікування 1 особа 10 000 грн; 

- компенсація коштів на надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим 

категоріям громадян – 7454 грн.  

   Відшкодовано витрати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на 

автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні 

на суму 1814 грн. 

В підпорядкуванні відділу знаходиться комунальна установа «Центр надання 

соціальних послуг Чупахівської селищної ради». В відділенні соціальної 

допомоги вдома працює завідувач відділення та 10 соціальних робітників, які 

здійснюють надання соціальних послуг одиноким громадянам похилого віку 

та особам з інвалідністю, які за медичними висновками потребують 

сторонньої допомоги. Соціальні робітники надають соціально-побутові 

послуги, послуги з придбання та доставки продуктів харчування, ліків, 

товарів побутової хімії, послуги з оформлення документів, оплати 

комунальних послуг, обробітку присадибних ділянок. Протягом 2021 року 

соціальну послугу «догляд вдома» отримали 88 осіб. 

У відділенні соціальної роботинадаються соціальні послуги з 

консультування, соціальна адаптація, соціальна профілактика, соціальний 

супровід. За звітнийперіодвідділенням проводились інформаційно-

просвітницькі заходи, спрямовані на пропаганду здорового способу життя, 

профілактику та попередженнясоціально-негативнихявищ у дитячому, 

молодіжному та сімейномусередовищі.  

Соціальнимипослугамиохоплені: 

 багатодітнісім’ї – 38 сімей; 

 внутрішньопереміщені особи – 2 особи; 

 сім’їучасників АТО –38 сім’ї; 

 діти з інвалідністю – 14осіб; 

 діти сироти -13 осіб; 

 прийомні сім’ї – 3 сім’ї; 

 сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини -10 сімей; 

 одинокі матері – 8 осіб 

Також спеціалістами відділу ведеться поточна робота - складання звітності, 

оформлення запитів  до установ та організацій з  питань, що належать до 

компетенції відділу. 

 

Начальник відділу соціального захисту населення 

Чупахівської селищної ради                                         Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 26 

 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

Про створення координаційної ради 

з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству 

за ознакою статі та торгівлі  людьми 

та затвердження положення 

Керуючись статтею 42 Конституції України, статтею 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.08.2018 р. № 658 «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

домашньому насильству і насильству за ознакою статі», з метою 

забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі на місцевому рівні, виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Координаційну раду з питань запобігання та протидії 

домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі 

людьми на території населених пунктів Чупахівської селищної ради (далі – 

Координаційна рада) та затвердити її склад згідно з додатком 1. 

 

2. Визначити ВОРОБЙОВУ Людмилу Вікторівну, заступника 

Чупахівського селищного голови координатором з питань здійснення заходів 

у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за 

ознакою статі та протидії торгівлі людьми на території населених пунктів 

Чупахівської селищної ради. 

3. Визначити Комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

Чупахівської селищної ради» та службу у справах дітей Чупахівської 

селищної ради  структурними підрозділами, які проводять роботу з прийому 

та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації 

заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і 

захисту постраждалим особам. 

4. Затвердити Положення про Координаційну раду згідно з додатком 2. 

 

5.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК 



 

 

      
 Додаток 1 

  до рішення виконавчого комітету 

  № 26 від 18.02.2022 року 

СКЛАД 

координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми 

  

 

Воробйова Людмила Вікторівна 

 

Заступник селищного голови, голова 

координаційної ради 

 

 

Маслюк Микола Миколайович 

 

Секретар селищної ради,  

заступник голови координаційної ради 

  

 

Григор’єва Олена Василівна 

 

В.о. директора КУ «ЦНСП Чупахівської 

селищної ради», секретар координаційної 

ради 

 

Члени Координаціної ради:  

 

Бистрицька Галина Дмитрівна 

 

 

Начальник Служби у справах дітей 

Чупахівської селищної ради 

 

Батюк Катерина Францівна 

 

Головний спеціаліст юрисконсульт 

Чупахівської селищної ради 

  

 

Бекірова Олена Русланівна 

 

Начальник відділу освіти, культури, 

туризму,молоді та спортуЧупахівської 

селищної ради 

  

 

Ашурова Галина Генадіївна 

 

Головний лікар КНП ЦПМСД Чупахівської 

селищної ради (за згодою) 

  

 

Луценко Олександр Анатолійович 

 

Поліцейський офіцер громади (за згодою) 

  

 

_____________________________ 

 

Завідувач відділу соціальної роботи КУ 

«ЦНСП Чупахівської селищної ради» 
 

Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 
 

 



 

 

                                            Додаток 2 

                                                                                  до рішення виконавчого комітету 

                                                                     № 26 від 18.02.2022 року  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про координаційну раду з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми 

(далі – Положення) 

 

1. Координаційна рада з питань запобігання і протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми (далі – Рада) є 

консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою забезпечення 

міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 

людьми, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, 

координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів. 

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами 

Верховної Ради України, нормативно-правовими актами Міністерства 

соціальної політики України та цим Положенням. 

3. До складу Ради входять представники виконавчого органу Чупахівської 

селищної ради, організацій та установ. 

4. Основними завданнями Ради є: 

4.1. сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 

людьми; 

4.2. розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці 

щодо впровадження державної політики із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми, зокрема 

ідентифікації осіб, які постраждали від насилля в сім’ї, надання їм допомоги; 

4.3. інформування громадськості про стан реалізації державної політики із 

запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та 

торгівлі людьми; 

4.4. формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких 

моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед 

дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини. 

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

5.1. розглядає пропозиції місцевих органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, установ та громадських організацій щодо запобігання 

насильству в сім’ї, вдосконалення механізму забезпечення рівних прав і 

можливостей жінок та чоловіків; 



 

 

5.2. готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи із запобігання та протидії домашньому 

насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. 

6. Рада має право: 

6.1. у разі потреби надавати селищному голові пропозиції щодо створення 

робочих груп із залученням представників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, установ та громадських організацій (за згодою їх 

керівників) з метою ефективної реалізації державної політики із запобігання та 

протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі 

людьми; 

6.2. одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади 

інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на 

неї завдань; 

6.3.  запрошувати на засідання Ради представників органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, до компетенції яких входить вирішення 

питань із запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі. 

7. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться у разі потреби. 

8. Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності – заступник голови. 

Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів 

Ради. 

9. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю 

голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

10.  Для участі у засіданнях Ради можуть запрошуватися посадові особи 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності. 

 

11. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і можуть бути 

реалізовані шляхом прийняття відповідних доручень або розпоряджень 

селищного голови. 

 

12. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути 

реалізовані шляхом видання розпорядження голови селищної ради, проект якого 

вносить Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Чупахівської 

селищної ради». 

13. Організаційно - технічне забезпечення роботи Ради здійснює «Центр 

надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради». 

Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 27 

 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 

Про організацію та проведення 

евакуаційних заходів на 

підвідомчій території 

Чупахівської селищної ради у 

разі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст.19, 33 Кодексу 

цивільного захисту України, ст. 38, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку 

проведення евакуації у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій»,  

заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою Хижняк С.В., виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради В И Р І Ш И В: 

  

1. Затвердити  Положення про комісію з питань евакуації (Додаток 1). 

2. Затвердити  персональний склад комісії з питань евакуації (Додаток 2). 

3. Затвердити положення про збірний пункт евакуації (Додаток 3). 

4. Затвердити персональний склад оперативних груп ЗПЕ (Додаток 4). 

5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

  

Секретар селищної ради                               Микола МАСЛЮК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                                                     
Додаток 2 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішенням виконавчого комітету 

   Чупахівської селищної ради 

 

        № 27 від  18.02.2022 

 

СКЛАД 

комісії з питань евакуації 

Олександр КУЖЕЛЬ Селищний голова, голова комісії 

Сергій ПАРНЄКОВ 

 

заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови комісії 

Світлана ХИЖНЯК 

 

начальник відділу ЖКГ та благоустрою, секретар 

комісії 

 

Члени комісії: 

Олена БЕКІРОВА 

 

 

Начальник відділу освіти,культури,туризму,молоді 

та спорту, відповідальний за групу оповіщення і 

зв'язку 

Лідія КУЗЬМЕНКО 

 

Начальник відділу ЦНАП, відповідальний за облік 

евакуйованого населення та інформації 

Микола МАСЛЮК 

 

Секретар селищної ради, відповідальний за 

транспортне забезпечення 

Світлана МАКАРОВА 

Яна СЕВ'ЯН 

 

Директор Чупахівської ЗОШ 

Директор Олешнянського НВК – 

 відповідальні за організацію розміщення населення 

Олександр ЛУЦЕНКО 

 

Інспектор поліції, відповідальний за охорону 

громадського порядку та безпеку дорожнього руху 

Людмила ВОРОБЙОВА 

 

Перший заступник селищного голови, 

відповідальний за медичне забезпечення 

Світлана ЖУРАВЕЛЬ 

 

 

Начальник відділу соціального захисту населення, 

відповідальний за забезпечення продуктами 

харчування та предметами першої необхідності 

 

       

      Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

                                                                                                    № 27 від 18.02.2022 року  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань евакуації 

1. Комісія з питань евакуації (далі - Комісія) створюється з метою планування, 

організації та проведення евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та із зон збройних конфліктів на 

території Чупахівської селищної ради у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 листопада 2013 року №841 «Про затвердження Порядку проведення 

евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру» та Кодексу цивільного захисту України від 02 

жовтня 2012 року №5403-VІ. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

голови облдержадміністрації, голови райдержадміністраці,ї розпорядженнями 

селищного голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами 

України. 

3. Комісія здійснює планування евакуації, організацію підготовки населення, 

матеріальних і культурних цінностей до евакуаційних заходів, підготовку 

підпорядкованих евакуаційних органів до виконання завдань, контроль за підготовкою 

та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних 

перевезень, визначення станцій для посадки (висадки) населення, визначення 

маршрутів руху населення пішки, практичне проведення евакуації, а також контроль 

за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованого населення. 

4. Персональний склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

селищної  ради. 

Роботою Комісії керує її голова, а за відсутності голови – заступник голови. 

Головою Комісії призначається голова селищної ради. 

Він забезпечує підготовку до проведення засідань Комісії, а також контроль за 

виконанням її рішень. 

Голова Комісії відповідає за планування, організацію, проведення евакуації, 

приймання і розміщення населення, розробляє функціональні обов`язки членів Комісії.  

Голова Комісії має право: 

1) залучати для проведення евакуації населення при виникненні надзвичайної 

ситуації будь-які транспортні, медичні та інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

2) приймати рішення у межах повноважень Комісії з питань організації та 

проведення евакуаційних заходів; 

3) делегувати на період проведення евакуації населення свої повноваження своєму 

заступнику. 

5.З метою виконання покладених завдань в Комісії утворюються групи за 

наступними напрямками діяльності: 

 1) відповідальні за оповіщення і зв'язок; 

Завдання групи – розроблення схеми оповіщення і зв’язку членів Комісії, 

забезпечення стійкого зв’язку Комісії з головами об’єктових евакуаційних комісій.  



 

 

2) відповідальні за облік евакуйованого населення та інформації; 

Завдання групи – організація обліку населення, яке підлягає евакуації, складання та 

регулярне коригування розрахунків щодо чисельності еваконаселення, збирання і 

узагальнення даних про хід евакуації. 

3)відповідальні за транспортне забезпечення; 

Завдання групи – планування і організація перевезень населення автомобільним 

транспортом, ведення обліку автомобільної техніки на підприємствах і організаціях 

громади незалежно від форм власності та господарювання, яка може бути використана для 

евакуації населення. 

4) відповідальні за організацію розміщення еваконаселення у безпечних районах; 

Завдання групи – ведення обліку і організація прийому та розміщення 

еваконаселення у районах безпечного розташування. 

5) відповідальні за охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху; 

Завдання групи – підтримання громадського порядку під час проведення 

евакуаційних заходів, організація регулювання дорожнього руху на міських і позаміських 

маршрутах евакуації населення, охорона матеріальних і культурних цінностей під час 

проведення евакуації, супроводження автомобільних колон. 

6) відповідальні за медичне забезпечення; 

Завдання групи – організація медичного забезпечення населення під час 

проведення евакуаційних заходів, контроль за санітарно-епідеміологічним станом 

населених пунктів  перед початком евакуації населення та під час її проведення. 

7) відповідальні за забезпечення продуктами харчування та предметами першої 

необхідності ; 

Завдання групи – забезпечення продуктами харчування та предметами першої 

необхідності еваконаселення. 

У складі Комісії можуть створюватися групи іншого призначення в залежності від 

особливих умов евакуації. 

Керівники груп призначаються зі складу Комісії. 

Склад груп визначається на засіданні Комісії за погодженням з керівниками 

установ та організацій, від яких делеговані члени груп Комісії. 

6. У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації у складі 

Комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття 

рішення про проведення евакуації. 

7. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

У режимі повсякденної діяльності: 

1) розробляє План евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей 

громади. 

Планування евакуації проводиться для населення, яке проживає у зонах можливого 

затоплення, хімічного зараження, районах виникнення стихійного лиха (масових пожеж, 

підтоплень та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками), 

великих аварій і катастроф (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння 

шкоди здоров'ю людей). 

План евакуації населення підписується головою Комісії та затверджується головою 

і уточнюється щорічно станом на 1 січня. 



 

 

Якщо на території громади сплановано розміщення евакуйованого населення з 

інших міст району або області, комісія розробляє план його приймання і розміщення у 

безпечних районах з картою (схемою). 

План приймання і розміщення евакуйованого населення підписується головою 

Комісії та затверджується селищним  головою. 

2) організовує та підтримує взаємодію з об’єктовими комісіями з питань 

розроблення та виконання евакуаційних заходів; 

3) приймає участь у комплексних і командно-штабних навчаннях цивільного 

захисту з метою практичного відпрацювання питань проведення евакозаходів; 

4) здійснює контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних 

засобів для забезпечення евакуаційних перевезень; 

5) визначає станції для посадки (висадки) населення та маршрути руху населення 

пішки. 

Після отримання розпорядження на проведення евакуації здійснює наступні 

заходи: 

1) веде контроль за здійсненням оповіщення населення про початок евакуації; 

2) уточнює розподіл обов’язків та завдання начальникам груп щодо підготовки і 

проведення евакуації; 

3) уточнює план евакуації населення, розрахунки на евакуацію населення і 

вивезення матеріальних цінностей; 

4) установлює та підтримує зв’язок із евакуаційними комісіями міст району або 

області, забезпечує координацію, організацію робіт та їх взаємодію; 

5) контролює відправку оперативних груп в пункти, де здійснюється евакуація 

населення; 

6) доповідає селищному голові про початок та хід евакуації. 

8. Комісія має право: 

1) отримувати необхідну інформацію від транспортної служби, яка забезпечує 

евакуаційні заходи з метою накопичення даних про транспорт, що виділяється для 

евакуації. 

2) заслуховувати керівників підприємств та організацій  з питань, що 

належать до їх компетенції і давати їм відповідні доручення. 

9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться по мірі 

необхідності, але не рідше одного разу в півріччя. 

Рішення Комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів з числа 

присутніх її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем 

Комісії. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання 

підприємствами, організаціями та установами усіх форм власності. 

Робота Комісії здійснюється відповідно до затвердженого головою Комісії плану 

роботи на рік, у якому визначається перелік заходів та зміст питань для проведення 

засідань. 

Контроль за станом підготовки матеріалів до засідання Комісії, в тому числі за 

якістю і термінами їх підготовки, здійснює секретар Комісії. 



 

 

Керівники підприємств, організацій, які здійснюють підготовку матеріалів до 

засідань Комісії, несуть персональну відповідальність за їх своєчасність, зміст та якість.  

10.  Порядок проведення засідання Комісії: 

1) засідання Комісії веде голова Комісії, а у разі його відсутності – його заступник; 

2) члени Комісії беруть участь у засіданнях Комісії особисто. До участі у роботі 

Комісії можуть залучатися у встановленому порядку спеціалісти різного фаху, виходячи з 

характеру та складності вирішуваних питань (за погодженням з їх керівниками); 

3) особи, запрошені на засідання Комісії для розгляду окремих питань порядку 

денного, можуть бути присутні під час розгляду інших питань з дозволу голови Комісії;  

4) члени Комісії та особи, запрошені для розгляду питань, беруть участь в 

обговоренні питань порядку денного засідань Комісії, вносять пропозиції, надають 

необхідні довідки. Обговорення питання припиняється за пропозицією голови та членів 

Комісії; 

5) після засідання Комісії відповідальні за підготовку розглянутих питань, у разі 

необхідності, доопрацьовують протягом 5 робочих днів проекти протокольних рішень з 

урахуванням зауважень та пропозицій, висловлених і схвалених учасниками засідання 

Комісії під час обговорення питань порядку денного, погоджують з керівниками 

зацікавлених організацій, підприємств, членами Комісії, іншими особами і подають їх 

секретарю Комісії; 

6) посадові особи, на яких покладено контроль за виконанням протокольних 

рішень Комісії, інформують про виконання (хід виконання) попередніх засідань Комісії на 

черговому засіданні та надають інформацію секретарю Комісії. 

11. Голова, його заступник та члени Комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

12. Організація побутового забезпечення членів комісії під час роботи в зоні 

надзвичайної ситуації покладається на місцеві органи самоврядування. 

 

 

 

 

 

Cекретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради 

                                                                                                    № 27 від 18.02. 2022 року  

  

Персональний склад оперативних груп ЗПЕ 
 

Збірний пункт евакуації  №1  - смт Чупахівка вул.Воздвиженська , 53 

 (смт Чупахівка, с Оленінське,с Софіївка) 

 

Начальник    -                                Воробйов О.П. 

Заступник начальника  -              Колєснік В.С. 

Група реєстрації, обліку та комплектування колон : 

                           1.Невдачина Т.Д.                               3.Володіна Л.М. 

                  2.Ольховик Л.В.                                 4.Григорьєва О.В. 

Група охорони громадського порядку : 

                  1.Луценко О.А. 

                  2.Ланчак І.В. 

Медичний пункт : 

                 1.Ашурова Г.Г. 

                 2.Міщенко О.В. 

Кімната матері і дитини : 

                  1.Гутко О.А. 

                  2.Гуща С.А. 

 

Збірний пункт евакуації  №2 -с. Грінченкове , пров.Шкільний ,6   

 (с Грінченкове,с Пяткине, с Розсохувате, с Всадки) 

 

Начальник – Ромась А.П. 

Заступник начальника – Биковець О.М. 

Група реєстрації, обліку та комплектування колон : 

 1.Хрякова М.М. 

 2.Манчук В.О. 

Група охорони громадського порядку  -      Манчук А.М.  

Медичний пункт  -                             Пушкарь  А.В. 

Кімната матері і дитини -                          Полуйко В.В.   

                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Збірний пункт евакуації  № 3,  с. Довжик, вул Шпака, 3 

 

Начальник – Масько О. 

Заступник начальника – Гуцова Т.М. 

Група реєстрації, обліку та комплектування колон –  

1. Комишанська Н.І. 

2. Сугак Г.О. 

Група охорони громадського порядку -  Остапенко Г. 

Медичний пункт                                     -  Стожко Т.О. 

Кімната матері і дитини                         -  Бистрицька Г.Д. 

                           

Збірний пункт евакуації  №4,  с Лантратівка вул.Лебединська , 18 А   
 (с Лантратівка, с Духовниче, с Новопостроєне) 

 

Начальник  - Задорожня Н.О. 

Заступник начальника  - Іванова О.І. 

Група реєстрації, обліку та комплектування колон    -  Розінько С.Ф. 

Група охорони громадського порядку  - Єременко І.М. 

Медичний пункт  - Мельник В.В. 

Кімната матері і дитини  - Хоменко О.О. 

 

Збірний пункт евакуації  №5 -  с Олешня , вул Довгого, 17А 

(с Олешня,с Горяйстівка,с  Комарівка,с Нове, с Лисе,с Садки, с Пасіки) 

 

Начальник  - Берест Л.М. 

Заступник начальника  - Губіна О.М. 

Група реєстрації, обліку та комплектування колон: 

 1.Кириченко І.І. 

 2.Гоменюк Н.І. 

 3.Ковальова О.М. 

 4.Гаранжа А.І. 

Група охорони громадського порядку  - Ковальов І.П. 

Медичний пункт: 

                                 1.Феденко В.М. 

                                                           2.Крамаренко В.І. 

Кімната матері і дитини : 

 1.Казьміна В.І. 

 2.Крамаренко О.О. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 28 

18.02.2022                                                                                       смт Чупахівка 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства та благоустрою Світлани Хижняк ,виконавчий комітет 

Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:  

 

1.  Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства 

та благоустрою Світлани Хижняк  про підсумки роботи відділу 

житлово-комунального господарства та благоустрою в 2021 році 

(Додаток 1) прийняти до відома. 

2.   Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

  

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про підсумки роботи відділу 

житлово-комунального 

господарства та благоустрою 

Чупахівської селищної ради в 

2021 році 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  Р І Ш Е Н Н Я 

№ 29 

 

 
 
18.02.2022                                                                                          смт Чупахівка 

 

Про проведення культурно-масових 

заходів у березні 2022 року на території  

Чупахівської селищної ради 

 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», з метою популяризації, відродження та 

збереження українських національних традицій, обрядів, звичаїв, розвитку 

української народної творчості, патріотичного виховання та підтримки 

творчих, талановитих особистостей і колективів, заслухавши спеціаліста 

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

ради Віру Калач про затвердження плану проведення культурно-масових 

заходів  у березні 2022 року на території  Чупахівської селищної ради, 

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 
1.  Затвердити план проведення культурно-масових заходів  у 

березні 2022 року на території  Чупахівської селищної ради                              

(план додається). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОДАТОК 

ПЛАН 

           проведення культурно-масових заходів                                                                             

у березні 2022 року на території                                                                                                                                                                                 

Чупахівської селищної ради 

 

 

                 

1. 

2. 

 

3. 

 

Комплекс заходів до Масляного 

тижня                                                           

• Проводи зими «Благослови мати 

весну закликати» – селищне свято                

• Свято Проводи Зими та зустріч 

Весни «А Масляна іде, красне 

сонечко веде»                                              

• Літературна година «Масляну 

проводжаємо – світла, сонця 

чекаємо» 

березень 

 

 

                                   

КЗ «БК  ЧСР» 

Довжицький БК 

 

Оленинський СК 

 

 

                

4. 

5. 

               

6. 

7. 

             

8. 

9. 

             

10. 

11. 

             

12. 

13. 

 

14. 

Комплекс заходів до Міжнарод 

ного жіночого Дня 8 Березня                                                                   

• Святковий концерт до жіночого 

«Жінка - квітка кохання»                               

• Концерт «Весна – це магія, це 

свято жінок»                                                          

• Святковий концерт «Воістину 

небесна і земна»                                          

• Концерт «І знову починається 

весна!»                                                        

• Святковий концерт «Усім жінкам 

присвячується»                                            

• Святковий концерт «Жінка – 

сила,  мужність, краса України»                        

• Святковий концерт «Мамо! І 

знову починається весна»                          

• Виставка-вітання «Жінки – це 

квіти України»                                                                 

• Поетична композиція «Рівновага 

Всесвіту у жінці»                                                         

• Зустріч у колі друзів «Жіноче 

серце сповнене любові»                                       

• Година відпочинку «Магічна 

вісімка»                                                                  

березень 

(08.03) 

 

КЗ «БК  ЧСР» 

                             

Довжицький БК  

Олешнянський БК 

                           

Оленинський СК  

Грінченківський СК 

                          

Лантратівський БК 

Новопостроєнський 

СК                                     

КЗ «Публічна бібліо 

тека Чупахівської 

селищної ради 

Довжицька 

бібліотека-філія 

Олешнянська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

             

15. 

16. 

Комлекс заходів присвячений 

творчості Т.Г.Шевченка                             

• Літературний екскурс «Я знаю 

березень 

(09.03) 

 

КЗ «БК  ЧСР» 

                          

Довжицький БК 



 

 

               

17. 

18. 

19. 

             

20. 

21. 

 

22. 

 

23. 

     

24. 

25. 

слово про Тараса»                                       

• Літературна світлиця «Його дума, 

його слово не вмре, не загине»                   

• Літературна  вікторина 

«Творчість Кобзаря»                                  

• Година  спілкування, читання  

віршів Т.Г.Шевченка                            

• Конкурс віршів Т.Г.Шевченка          

«Нам треба голосу твого, Тарасе»  

• Конкурс віршів «Шевченківські 

читання»                                                          

• Поетичні читання за творами 

Т.Шевченка «Поезія святої 

правди»                                                       

• Слайд-презентація «У кожній 

думці Кобзаря живе могутня 

Україна»                                                      

• Тематична поличка «Шевченко – 

співець краси та гніву»                                          

• Книжкова виставка «Грані 

великого таланту»                             

• Година поезії «Шевченко – 

пророк України»                                                                                         

                  

Грінченківський СК 

Лантратівський БК 

Оленинський СК 

Новопостоєнський 

СК 

КЗ «Публічна бібліо 

тека Чупахівської 

селищної ради          

Довжицька 

бібліотека-філія                        

Олешнянська 

бібліотека-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

 

26. 

 

27. 

            

28. 

29. 

30. 

Комплекс заходів до  Всеукраїнсь 

кого тижня дитячого читання                                          

• Тиждень дитячого читання «Це 

знають дорослі, і знають це діти – 

книжкова країна найкраща у світі»           

• Тиждень дитячої книги «Книжки 

читай – успіху досягай»                                  

• Тиждень дитячого читання 

літературна панорама «Мудрість і 

чарівність книги»                                           

• Літературний круїз  «Загадкові 

сторінки дитячої книги»                                                                                                                                                                                 

• Літературне лото «Дивовижний 

світ книжки» 

  

КЗ «Публічна біб- 

ліотека Чупахівської 

селищної ради 

                                

Довжицька 

бібліотека-філія 

                         

Олешанська 

бібліотека-філія 

 

Лантратівська 

бібліотека-філія 

Грінченківська 

бібліотека-філія 

 

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК 
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