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                                                  від  10.03.2022 

                              

                              Рішення з № 31-33    



 

 

 
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 10.03.2022 року 

 

 

№ 

п/п 

Назва рішення № 

рішення 
1 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» 

 

31 

2 Про створення комісії Чупахівської селищної ради з 

транспортування та розподілу гуманітарної допомоги 

32 

3 Про звільнення від плати за надання платних соціальних 

послуг комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної ради» на час воєнного стану 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 04                                                                                  від 10.03.2022 

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 : 

 

1/31. 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 . 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 31 приймається. 

 

2/32. Про створення комісії Чупахівської селищної ради з транспортування 

та розподілу гуманітарної допомоги 

ДОПОВІДАЄ:Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради . 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 32 приймається. 

 

3/33. Про звільнення від плати за надання платних соціальних послуг 

комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської 

селищної ради» на час воєнного стану 

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель -  начальник відділу соціального захисту 

населення Чупахівської селищної ради . 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 33 приймається. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 № 31    

10.03.2022                                                                                        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 Бюджетного кодексу 

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

самоврядування в Україні», клопотання Чупахівської селищної ради, 

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

1. Затвердити планові показники по джерелам за кодом 208100 «На 

початок періоду» та за кодом 602100 «На кінець періоду» в сумі 115 000 

гривень та покласти на видатки по ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з 

територіальної оборони» на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар» в сумі 100 000,00 гривень.  

Чупахівській селищній раді відкрити мережу по ТПКВКМБ 0118240 

«Заходи та роботи з територіальної оборони». 

ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» в сумі 15 000 гривень., для військової частини А7320 з метою 

організації підготовки, підтримки, забезпечення та виконання основних 

завдань та повноцінного функціонування батальйону територіальної 

оборони, який розташований в місті Охтирка Сумської області.  

2. Зняти планові показники  по джерелам за кодом 208100 «На початок 

періоду» та кодом 602100 «На кінець періоду» в сумі 115 000 гривень. 

 Зняти планові показники по видаткам: 

ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» на 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100 000,00 

гривень.  

ТПКВКМБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших 

рівнів» в сумі 15 000 гривень., для військової частини А7320 з метою 

організації підготовки, підтримки, забезпечення та виконання основних 

завдань та повноцінного функціонування батальйону територіальної 

оборони, який розташований в місті Охтирка Сумської області.  



 

 

3. Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 100 000,00 

гривень на ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 100 000,00 

гривень.  

З ТПКВКМБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 24 694,00 гривень., з 

ТПКВКМБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» кошти в сумі 

41 000,00 гривень направити на видатки по ТПКВКМБ 0116020 

«Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» КЕКВ 

2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» в сумі 65 694,00 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 

 № 32   

10.03.2022                                                                                        смт Чупахівка 

 

Про створення комісії Чупахівської селищної ради  

з транспортування та розподілу гуманітарної допомоги 

 

Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ: 

 

1.Сворити комісію Чупахівської селищної ради з транспортування та 

розподілу гуманітарної допомоги у складі: 

Сугак Д.М.- депутат селищної ради, голова комісії 

Ланчак І.В. –депутат селищної ради, заступник голови комісії 

Члени комісії: 

Комишанська Н.І. –адміністратор ЦНАП  

Кириченко І.І. – адміністратор ЦНАП  

Журавель С.М. – начальник відділу соціального захисту населення 

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

Чупахівської селищної ради. 

Бистрицька Г.Д.- начальник Служби у справах дітей. 

Хрятова М.М.- підбирач довідкового та інформаційного матеріалу 

Чупахівської селищної ради 

Задорожна Н.О. – член виконавчого комітету  

Турченко О.П. – волонтер 

Матющенко Л.І. – волонтер 

Горбань І.В. – жителька смт Чупахівка 

Петрук О.М. – жителька смт Чупахівка 

Петрова Д.О. – внутрішньо переміщена особа 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 № 33   

10.03.2022                                                                                        смт Чупахівка 

 

звільнення від плати за 

надання платних соціальних 

послуг комунальною установою 

«Центр надання соціальних 

послуг Чупахівської селищної 

ради» на час воєнного стану 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування» зі змінами, постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження 

порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 року № 429 «Про затвердження Порядку 

установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», 

постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 «Порядок 

організації надання соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної 

політики від 17.12.2015 року №1186 «Про затвердження методичних 

рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», у зв’язку з дією 

воєнного стану, заслухавши інформацію начальника відділу соціального 

захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, 

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

1. Звільнити від плати за надання платних соціальних послуг комунальною 

установою «Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради» 

за березень 2022 року. 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту населення  Чупахівської селищної ради Світлану 

Журавель. 

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

 

Секретар селищноїради                                                Микола МАСЛЮК 

 
 


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

