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П Р О Т О К О Л  № 06 

засідання виконавчого комітету 

ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  від 27.04.2022 

                              

                              Рішення з № 37 - 40 



 

 

 

 

 
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 27.04.2022 року 

 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 
1 Про взяття на квартирний облік  дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа  

 

37 

2  

Про виплату компенсації фізичним особам,  

які надають послуги з догляду на непрофесійній основі  в  

2022 році  

 

 

38 

3 Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року 

«Про бюджет Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» 
 

39 

4 Про утворення постійно діючої комісії з питань обстеження 

житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

російської федерації 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 06                                                                                  від 27.04.2022 

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 : 

 

1/37. Про взяття на квартирний облік  дітей-сиріт, дітей позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа  

ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – начальник служби у справах дітей. 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 37 приймається. 

 

2/38. Про виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду  

на непрофесійній основі  в 2022 році                                                                                   

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту 

населення                                                                                                                                               

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 38 приймається. 

 

3/39.Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 39 приймається. 

 

4/40.Про утворення постійно діючої комісії з питань обстеження житла, 

зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої 

збройною агресією російської федерації 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово – комунального 

господарства та благоустрою. 

ВИРІШИЛИ: Рішення № 40 приймається. 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

№ 37 
 

27.04. 2022 р.н.                                                                            смт Чупахівка 

 

 

Про взяття на квартирний облік   

дітей-сиріт, дітей позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа  

 

Керуючись підпунктом 2 пункту  «а»  ст. 30, ст.40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,статтями 36 – 46 Житлового кодексу 

УРСР,пунктами 8 – 33 «Правил обліку  громадян, які потребують  поліпшення  

житлових умов і надання їм житлових приміщень», затверджених постановою  

Ради Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою 

професійних спілок від 11.12.1984 р № 470(надалі Правила),відповідно до 

статті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», враховуючи 

висновок комісії з житлових питань при виконавчому комітеті селищної ради 

від  22.04.2022 року,  виконком селищної ради ВИРІШИВ: 

 

         1.Зарахувати   на   квартирний   облік при виконавчому комітеті  

Чупахівської   селищної ради  Попету Дмитра Андрійовича 17.03.2006 р.н.  із 

занесенням його в категорію черги  - першочерговий . 

         2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

   

 

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  ПРОТОКОЛ № 5 

засідання  комісії з житлових питань  

 

від   22 квітня  2022  року 

смт Чупахівка 

Голова комісії  –  Людмила ВОРОБЙОВА                       

Секретар  –  Галина БИСТРИЦЬКА 

Присутні:  

Члени комісії – Світлана ХИЖНЯК, Наталія ЧУБ, Тетяна НЕВДАЧИНА. 

                                              ПОРЯДОК   ДЕННИЙ: 

     1. Про розгляд  клопотання  служби у справах дітей Чупахівської селищної 

ради про зарахування громадян на соціальний квартирний облік. 

  СЛУХАЛИ: 

        1. Людмилу ВОРОБЙОВУ – голову комісії, яка зачитала клопотання  

служби у справах дітей Чупахівської селищної ради   від 18.04.2022 р.   про 

постановку на квартирний та соціальний квартирний облік дитини, позбавленої 

батьківського піклування, Попети  Дмитра Андрійовича, 17.03.2006 р.н. . 

        2. Галину БИСТРИЦЬКУ – секретаря комісії,начальника служби у справах 

дітей Чупахівської селищної ради яка повідомила , що Попета Д.А.,17.03.2006 

р.н.  має статус дитини,позбавленої батьківського піклування (розпорядження 

голови Охтирської районної державної адміністрації від 15.11.2018 р. справа № 

467 - ОД). 

          Оскільки власного житла на праві власності  не має, він потребує взяття 

його на квартирний облік.  

          Керуючись підпунктом 2 пункту  «а»  ст. 30, ст.40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,статтями 36 – 46 Житлового кодексу 

УРСР,пунктами 8 – 33 «Правил обліку  громадян, які потребують  поліпшення  

житлових умов і надання їм житлових приміщень», затверджених постановою  

Ради Міністрів Української РСР і Українською республіканською радою 

професійних спілок від 11.12.1984 р № 470(надалі Правила),відповідно до 

статті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»                                                                                   

ВИРІШИЛИ:  

1. Зарахувати   на   квартирний   облік при виконавчому комітеті  Чупахівської    

селищної ради : Попету Дмитра Андрійовича 17.03.2006 р.н.  із занесенням 

його в категорію черги  - першочерговий. 

2. Рішення комісії, оформлене протоколом, подати на затвердження 

виконавчому комітету Чупахівської селищної ради. 

 (Результати голосування: «за» - 5; «проти» - 0; «утримались» - 0). 

            Голова комісії                                 Людмила  ВОРОБЙОВ 

          Секретар комісії                               Галина   БИСТРИЦЬКА 

                           Члени:                               Світлана ХИЖНЯК 

                                                                       Наталія ЧУБ 

                                                                       Тетяна НЕВДАЧИНА            

 



 

 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

№ 38 
 

27.04. 2022 р.н.                                                                            смт Чупахівка 
 

 
Про виплату компенсації фізичним особам,  

які надають послуги з догляду 

на непрофесійній основі  в 2022 році  

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік, відповідно до 

статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про соціальні послуги» з урахуванням положень Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі», з метою підтримки матеріального становища 

незахищених категорій громадян, заслухавши інформацію начальника відділу 

соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлани 

Журавель, виконавчий комітет  селищної ради  

В И Р І Ш И В : 

1. Призначити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі особам з інвалідністю І групи, дітям з інвалідністю, 

громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, 

які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та 

самообслуговуватися (Додаток 1). 

2. Відділу соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради 

виплатити компенсацію фізичним особам, які надають послуги з догляду на 

непрофесійній основі. 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану 

Журавель. 

4. Дане рішення затвердити на черговій сесії Чупахівської селищної ради. 

 

Секретар селищної ради                                                Микола МАСЛЮК 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

№ 39 
 

27.04. 2022 р.н.                                                                            смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання 

Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» 

 
Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89  пунктом 6 статті 97, 

статтею 1032 Бюджетного кодексу України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28, 

статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

підставі повідомлення Державної казначейської служби України №22 від 

11.04.2022 року про зміни до помісячного та річного розпису асигнувань 

загального фонду державного бюджету (міжбюджетні трансферти), виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1. Зняти затверджені планові показники  за кодом доходів 41033900 

«Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 

1 246 200 гривень. 

2. Зняти затверджені планові показники за видатками по ТПКВКМБ 

0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» 1 021 500 гривень., з КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» в сумі 224 700 гривень. 

3. Перерозподілити раніше заплановані видатки по загальному фонду 

з ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» кошти в сумі 8 000,0 гривень 

направити на ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, 

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

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 8 000,00 

гривень.  

4. Рішення «Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого 

скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет 

Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік » в послідуючому 

подати на затвердження  чергової сесії. 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ 

№ 40 
 

27.04. 2022                                                                                        смт Чупахівка 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12. 2013                     

№ 947 «Про затвердження Порядку надання та визначення розміру грошової 

допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової 

компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації, керуючись статтями 30, 40, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради ВИРІШИВ: 

    1.Затвердити Комісію з обстеження житла, зруйнованого внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації (далі- Комісія). 

    2.Затвердити склад комісії (додаток 1). 

    3.Затвердити  Положення про комісію з обстеження житла, зруйнованого 

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною 

агресією Російської Федерації на території Чупахівської селищної ради 

(додаток 2).  

    4.  Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 

Секретар селищної ради                        Микола МАСЛЮК 

 

Про утворення постійно 

діючої комісії з питань 

обстеження житла, 

зруйнованого внаслідок 

надзвичайної ситуації 

воєнного характеру, 

спричиненої збройною 

агресією російської федерації 
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