
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

25.05.2022                                                                     смт Чупахівка 

Про затвердження рішень виконавчого  

комітету, прийнятих в міжсесійний період 

На підставі статті 78, 80 Бюджетного кодексу України, частиною 
23 статті 26, статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» заслухавши та обговоривши інформацію начальника 
фінансового відділу Анни КАСЬЯНЕНКО про затвердження рішень 
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради, прийнятих в 
міжсесійний період, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити рішення виконавчого комітету, прийняті в 
міжсесійний період, а саме:  

№31 від 10.03.2022 року «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»; 

№33 від 10.03.2022 року «Про звільнення від плати за надання платних 
соціальних послуг комунальною установою «Центр надання соціальних 
послуг Чупахівської селищної ради» на час воєнного стану»; 

№34 від 06.04.2022 року «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»; 

№ 36 від 06.04.2022 року «Про затвердження Програми заходів 
національного супротиву Чупахівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік»; 

№38 від 27.04.2022 року «Про виплату компенсації фізичним 
особам, які надають послуги з догляду на непрофесійній основі в 2022 
році»; 

№39 від 27.04.2022 року «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»; 

№41 від 13.05.2022 року «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»» 



№42 від 13.05.2022 року «Про внесення змін до селещних 
цільових програм по галузях»; 

№46 від 13.05.2022 року «Про затвердження звіту про виконання 
бюджету Чупахівської селищної територіальної громади за І квартал 2022 
року». 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

постійну комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – 
економічного розвитку та інвестицій. 

 
Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.05.2022                                                                     смт Чупахівк 

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» 
 

Відповідно статті 77, статті 115 Бюджетного кодексу України, пункту 
23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
клопотання відділу освіти, культури, молоді та спорту Чупахівської селищної 
ради, селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 
З 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» 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» кошти в сумі 3 973,45 гривень. та направити на 
видатки по ТПКВКМБ 0610160 «Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» в сумі 3 973,45 гривень. 

З 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» 
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» кошти в сумі 874,16 гривень. та 
направити на видатки по ТПКВКМБ 0610160 «Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних 
закладів» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 874,16 гривень. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 
розвитку та інвестицій.  

 
Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 



 
 
 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 
 ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
25.05.2022                                                                     смт Чупахівка 

Про внесення змін до Програми 
фінансової підтримки 
Комунального підприємства 
«Добробут»  

 
Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника 
фінансового відділу Чупахівської селищної ради Касьяненко Анни Іванівни 
про внесення змін до Програми фінансової підтримки Комунального 
підприємства «Добробут», селищна рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального 
підприємства «Добробут», а саме до додатку 1 «Перелік заходів Програми 
фінансової підтримки Комунального підприємства «Добробут» доповнити та 
викласти в новій редакції (додаток додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 
розвитку та інвестицій.  

 
Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



№ 
з\п 

Назва 
напрямку 
діяльності 

Перелік 
заходів 
Програми 

Строк 
виконанн
я заходів 

Виконавці Джерела 
фінансуванн
я 

Орієнтовані 
обсяги 
фінансуванн
я (тис.гр.) 

Розраху
нок 
(тис.гр.) 

 Очікуваний 
результат 

Індикатор 
результативних 
показників 

1. Придбання 
основних 
засобів та 
спецтехніки 

Придбання 
генератора 
бензинового 
 

2022 КП 
«Добробут» 

Інші 
джерела 

15,0  Розширення 
мереж послуг 

Оновлення 
матеріально-
технічної бази 

  
 
 

Придбання 
плуга 

2022 КП 
«Добробут» 

Інші 
джерела 

40,0      #     # 

  
 
 

Придбання                 
сівалки 

2022 КП 
«Добробут» 

Інші 
джерела 

250,0      #     # 

  
 
 
 

Придбання 
бетонозмішу
вача 

2022 КП 
«Добробут» 

Інші 
джерела 

10,0      #     # 

  
 

Придбання 
борони 
дискової 

2022 КП 
«Добробут» 

Інші 
джерела 

20.0      #     # 

  Придбання 
запасних 
частин для 
ремонту 
техніки 

2022 КП 
«Добробут» 

Місцевий 
бюджет 

10,0 
 

   

 Всього за 
напрямком 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Місцевий 
бюджет 
 
Інші 
джерела 

10,0 
 
 
335,0 
 

     #     # 



    

2 Придбання 
паливно-
мастильних 
матеріалів 
 

Придбання 
дизельного 
палива 

2022 КП 
«Добробут» 

Місцевий 
бюджет 
 

45,0 
 
 

 Безперебійна 
робота та 
оперативне 
вирішення 
проблем 

Надання якісних 
послуг 
населенню та 
структурним 
підрозділам 
Чупахівської ОТГ 

 
 
Інші 
джерела 

 
 
70,0 

  Придбання 
бензину 

2022 КП 
«Добробут» 

Місцевий 
бюджет 

15,0 
 

     #     # 

Інші 
джерела 

70,0 

  Придбання 
оливи 

2022 КП 
«Добробут» 

Місцевий 
бюджет 

4 ,5 
 

     #     # 

Інші 
джерела 

5,0 

 Всього за 
напрямком 

   Місцевий 
бюджет 

64,5 
 

     #     # 

Інші 
джерела 
 

145,0 

3 Ремонт 
основних 
засобів 

Ремонт 
техніки 
(автомобіля і 
тракторів) 

2022 КП 
«Добробут» 

Місцевий 
бюджет 

8,5 
(-10,0) 

 Безперебійна 
робота та 
оперативне 
вирішення 
проблем    

Підвищення 
якісних 
показників з 
благоустрою 
території 
Чупахівської ОТГ 

Інші 
джерела 

50,0 

 Всього за 
напрямком 

   Місцевий 
бюджет 

8,5 
(-10,0) 

   

Інші 
джерела 
 

50,0 



 Всього по 
заходам 

   Місцеви
й бюджет 

83,0 
 

   

Інші 
джерела 

530,0 

 
Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

25.05.2022                                                                  смт Чупахівка 

 
Про прийняття субвенції з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету (у межах видатків на оплату 
за проведення (надання) додаткових занять (послуг) особам з 
особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних 
класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти) 
 

Відповідно до статті 22, статті 89, статті 97, статті 108 Бюджетного 
кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», на підставі розпорядження голови Сумської 
обласної держаної адміністрації № 142-ОД від 10.05.2022 року, селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Прийняти до бюджету Чупахівської селищної територіальної 

громади субвенцію з обласного бюджету, а саме: субвенцію з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (у межах 
видатків на оплату за проведення (надання) додаткових занять (послуг) 
осрбам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в 
інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти) за кодом класифікації доходів бюджету 41051200 в сумі 52 480,00 
грн.  

2. Направити на видатки ТПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» КЕКВ 2111 
«Заробітна плата» 43 017,00 гривень., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 
праці» в сумі 9 463,00 гривня. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – 
економічного розвитку та інвестицій. 
Секретар селищної ради                                                     Микола МАСЛЮК 
 
 
 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

25.05.2022                                                                                 смт Чупахівка 
      
Про призупинення діяльності 
Лантратівської філії Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної 
ради Охтирського району 
Сумської області  

        Керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону  України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пункту 9 Положення про освітній округ, 
затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 
року №532, з  метою підвищення якості освіти, економічної ефективності 
функціонування  закладів загальної середньої освіти, враховуючи відсутність 
учнівського контингенту на території населених пунктів, що обслуговувала 
Лантратівська філія, селищна   рада 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Призупинити діяльність Лантратівської філії  Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з 01.07. 2022 року  
 

2. Директору опорного закладу  Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського  району Сумської 
області Світлані Макаровій здійснити відповідні дії щодо 
призупинення діяльності філії згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 
 

 Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК 

 

 
 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

25.05.2022                                                                  смт Чупахівка 

Про внесення змін до рішення 13 сесії   
восьмого скликання  Чупахівської  
селищної ради  від 20.12.2021 року  
«Про встановлення у 2022 році  
надбавки за престижність праці 
педагогічним працівникам закладів 
освіти Чупахівської селищної ради» 
 
       Керуючись  статтями 16,32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту», постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 року №373 «Про встановлення  
надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів  І-ІІ рівня 
акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» ( зі 
змінами), з метою цільового, економічно-обгрунтованого використання 
бюджетних коштів та приведенням у відповідність  із затвердженими 
обсягами видатків фонду заробітної плати педагогічних працівників закладів 
освіти Чупахівської селищної ради, селищна рада   
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішення 13 сесії восьмого скликання Чупахівської 
селищної ради  від 20.12.2021 року «Про встановлення у 2022 році  
надбавки за престижність праці педагогічним працівникам закладів 
освіти Чупахівської селищної ради»: 
 

1.1  Установити педагогічним працівникам закладів загальної середньої 
освіти  Чупахівської селищної ради з 1 червня 2022 року    надбавку за 
престижність праці в розмірі 5% посадового окладу в межах фонду 
оплати праці. 

1.2  Установити педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти  
Чупахівської селищної ради з 1 червня 2022 року    надбавку за 
престижність праці в розмірі 5% посадового окладу в межах фонду 
оплати праці. 

1.3 Установити педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти  
Чупахівської селищної ради з 1 червня 2022 року надбавку за 



 

престижність праці в розмірі 5% посадового окладу в межах фонду 
оплати праці. 

1.4 Керівникам шкіл,  заступникам директора з навчально-виховної 
роботи,   вчителям, які апробують державний стандарт  початкової 
освіти відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» з 1 
червня 2022 року встановити надбавку за престижність праці в розмірі 
20% посадового окладу в межах фонду оплати праці. 

1.5  Установити педагогічним працівникам КУ «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників Чупахівської селищної ради 
Охтирського району Сумської області» з 1 червня 2022 року році 
надбавку за престижність праці в розмірі 5% посадового окладу в 
межах фонду оплати праці. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури. 
 
 
 
 

Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

                                            ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
 
Про призначення і 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, Чупахівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з планування та фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
та інвестицій.  

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК  



 

Додаток 1 

до рішення сімнадцятої позачергової сесії                                                                                    
восьмого скликання              

Чупахівської селищної ради 
                                                                   25 травня 2022 р. 

 
Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі в 2022 році 

  

 

 

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК              

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

№ 
з/п 

 
Прізвище, ім’я, 

побатькові 
 

Періоднарахувань Щомісячна 
сума виплат 

в 2022р.,  
грн. 

початок кінець 

1 Мазун Світлана 
Василівна 

06.05.2022 25.04.2023 2393,00 

2 Андрусенко Любов 
Олексіївна 

17.05.2022 02.05.2023 2393,00 

3 Клещова Олена 
Юріївна 

01.06.2022  31.05.2023 2393,00 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

                                            ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
 
Про внесення  змін до Програми 
забезпечення надання ПМД населенню 
Чупахівської об’єднаної територіальної громади  
Черговим кабінетом Чупахівської АЗПСМ, 
КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік, 
Програми забезпечення медичною стоматологічною 
допомогою населення Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади КНП «ЦПМСД» ЧСР 
на 2022 рік, Програми забезпечення надання  
ПМД населенню Чупахівської об’єднаної  
Територіальної громади ліжками денного стаціонару  
Чупахівської АЗПСМ КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік. 
Програми безоплатного забезпечення лікарськими 
засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного  
лікування окремих груп населення та за певними 
категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення 
виробами медичного призначення деяких категорій населення 
та забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років 
із малозабезпечених сімей КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік 

 
Відповідно до ст..43,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст..93 Бюджетного кодексу України про охорону здоров’я» 
Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
 1.Перерозподілити  кошти між програмами, а саме; зменшити  по «Програмі 
забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади черговим кабінетом Чупахівської АЗПСМ, КНП 
«ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік» в сумі – 159532,72 гривень, та збільшити по 
програмі «Програма забезпечення медичною стоматологічною допомогою 
населення Чупахівської об’єднаної територіальної громади КНП «ЦПМСД» 
ЧСР на 2022 рік» в сумі – 92900,00 гривень, збільшити по «Програмі 
забезпечення надання ПМД населення Чупахівської об’єднаної 
територіальної громади ліжками денного стаціонару Чупахівської АЗПСМ, 
КНП «ЦПМСД» ЧСР на 2022 рік» в сумі – 34133,00 гривень, збільшити до 



 

«Програми безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань, безкоштовне забезпечення виробами 
медичного призначення деяких категорій населення та забезпечення 
молочними сумішами дітей до 2-х років із малозабезпечених сімей 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради на 2022 рік»,в сумі  - 
32499,72 гривень. 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 
інвестицій. 
 
 
 
 
 
 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 
                                                 ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 
Про передачу аварійних дерев  
в господарське відання КП «Добробут»  
 

Враховуючи обставини непередбачуваної дії, пов’язані з військовою 
агресією Російської Федерації, керуючись п.36 частини 1 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»№ 280/97-ВР від 21.05.1997, 
Законом України «Про благоустрій населених пунктів»№ 2807-IV від 
06.09.2005, Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1045 від 
01.08.2006, відповідно до Акту № 5 обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню, від 03.12.2021, заслухавши інформацію секретаря 
Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про передачу аварійних дерев 
в господарське розпорядження КП «Добробут», селищна радаВИРІШИЛА: 

1. З метою забезпечення безперебійної господарської діяльності та 
фінансової підтримки КП «Добробут» Чупахівської селищної ради передати 
в господарське відання КП «Добробут» Чупахівської селищної ради аварійні 
дерева згідно з актом № 5 від 03.12.2021 обстеження зелених насаджень, що 
підлягають видаленню, в кількості 30 дерев. 

2. Надати дозвіл КП «Добробут» Чупахівської селищної ради на 
видалення аварійних дерев та санітарно – формуючу обрізку дерев, які 
знаходяться на приватних територіях та територіях комунальних закладів, 
підприємств, за рахунок власного ресурсу. 

3. Надати дозвіл КП «Добробут» Чупахівської селищної ради на 
реалізацію дров та дров’яного довгоміру за ринковими цінами згідно з актом 
оприбуткування дров та дров’яного довгоміру, затвердженого рішенням 
виконкому селищної ради. Отриманий фінансовий ресурс використовувати 
для поповнення обігових коштів КП «Добробут». 

4. У зв’язку з виробничою необхідністю долучити до переліку видів        
економічної діяльності, які здійснюються підприємством КП «Добробут» 
Чупахівської селищної ради, наступні КВЕДи: 47.99 - інші види роздрібної 
торгівлі поза магазинами. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань будівництва, ЖКГ, транспорту, зв’язку, підприємництва та 
земельних відносин. 

 
Секретар селищної ради                              Микола МАСЛЮК 

 



 

 
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 
                                              ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 

Про створення комісії Чупахівської 

селищної ради з отримання та  

розподілу державної допомоги  

для формування стратегічного запасу 

 

    Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою створення стратегічного запасу громадян, заслухавши 
інформацію начальника відділу соціального захисту населення Чупахівської 
селищної ради Світлани Журавель, Чупахівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Створити комісію Чупахівської селищної ради з отримання та 
розподілу державної допомоги для формування стратегічного запасу у 
складі: 

Журавель С. М. –начальник відділу соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради, голова комісії 

Бистрицька Г. Д. –начальник Служби у справах дітей Чупахівської селищної 
ради, секретар комісії 

Борейко Г. В.- депутат Чупахівської селищної ради, 

Кузьменко А. Г.- завідувач господарства Оленинського СК, 

Комишанська Н. І. - адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної 
ради, 

Сугак Г. О. – бібліотекар Довжицької бібліотеки- філії, 

Гуцова Т. М.- художній керівник Довжицького СК, 

Розінько С.Ф. - адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної ради, 

Іванова О.І.- завідувач господарства Лантратівського СК, 

Пасльон Т. М.- бібліотекар Лантратівськоїбібліотеки- філії 

Кириченко І. І.- адміністратор відділу ЦНАП Чупахівської селищної ради, 



 

Парнєкова Н.П.–художній керівник Олешнянського СК, 

Ковальова О.М.- інспектор відділу ЦНАП Чупахівської селищної ради, 

Губіна О. М. - бібліотекар Олешнянської бібліотеки- філії, 

Хрякова М. М. –підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, 

Полуйко В. В. – підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, 

Манчук В.О. - художній керівникГрінченківського СК, 

Гончар Т. В.– провідний спеціаліст Служби у справах дітей Чупахівської 
селищної ради, 

Григор’єва О. В. – в. о. директора КУ «Центр надання соціальних послуг 
Чупахівської селищної ради», 

Богдан О. С.– головний спеціаліст відділу соціального захисту населення 
Чупахівської селищної ради. 

2. Затвердити категорії осіб, які мають першочергове право на отримання 
державної допомоги для формування стратегічного запасу: 

- діти до 18 років; 

- особи з інвалідністю; 

- особи, яким виповнилося 60 років. 

3. Право на отримання державної допомоги для формування стратегічного 
запасу мають особи, які зареєстровані та постійно проживають на території 
громади. 

4. Надати право комісії Чупахівськоїселищної ради з отримання та розподілу 
державної допомоги для формування стратегічного запасу встановлювати 
додатково категорії осіб, яким буде надано допомогу.  

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
прав людини, правопорядку, етики, депутатської діяльності, охорони 
навколишнього середовища. 

 

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК   

 

 
 



 

 
 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Охтирського району Сумської області 

Восьме скликання 
Сімнадцята позачергова сесія 

                                           ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я 
 
25.05.2022                                                                                         смт Чупахівка 

Про розгляд звернення директора 

ТОВ «Жасмін» Єременко І.М. 

На підставі Закону України «Про звернення громадян», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про 
Цільовий фонд Чупахівської селищної ради, заслухавши та 
обговоривши звернення та інформацію директора ТОВ «Жасмін» 
Єременка Івана Миколайовича, враховуючи обставини 
непередбачуваної дії, пов’язані з військовою агресією російської 
федерації, селищна рада ВИРІШИЛА:  

1. Повернути кошти ТОВ «Жасмін» (далі – Товариство), які даним 
Товариством було перераховано до цільового фонду Чупахівської селищної 
ради згідно угоди про соціально-економічне співробітництво між 
територіальною громадою через орган місцевого самоврядування і суб'єктом 
підприємницької діяльності, установою, організацією від 22.12.2021 року та 
додаткової угоди до угоди № б/н від 22 грудня 2021 року про соціально-
економічне співробітництво між територіальною громадою через орган 
місцевого самоврядування і суб’єктом підприємницької діяльності, 
установою, організацією від 29.12.2021 року. 

2. Враховуючи, що частину коштів, які надійшли від Товариства, у 
2021 році використано за цільовим призначенням – на оплату послуг з 
поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення ДП «Дороги Сумщини», повернення коштів у сумі                   
100 000,00 гривень здійснити за рахунок залишку коштів Цільового фонду 
Чупахівської селищної ради, в тому числі за рахунок надходжень від 
ПСП «Ташань». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 
розвитку та інвестицій. 

 

 

Секретар селищної ради                                                   Микола МАСЛЮК 


