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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

П Е Р Е Л І К 

питань, винесених на розгляд засідання виконавчого комітету 

Чупахівської селищної ради від 06.04.2022 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» 

 

34 

2 Про призупинення діяльності Лантратівської філії 

Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чупахівської селищної ради Охтирського району 

Сумської області  

 

 

35 

3 Про затвердження Програми заходів національного 

спротиву Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2022 рік 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ 

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ПРОТОКОЛ 

№ 05                                                                                  від 06.04.2022 

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 : 

 

1/34. 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 № 34 приймається. 

 

2/35. Про призупинення діяльності Лантратівської філії Чупахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради 

Охтирського району Сумської області  

ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, молоді та спорту, 

культури та туризму Чупахівської селищної ради . 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 35 приймається. 

 

3/36.Про затвердження Програми заходів національного спротиву Чупахівської 

селищної територіальної  

громади на 2022 рік 

ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко –начальник фінансового відділу . 

В И Р І Ш И Л И: Рішення № 36 приймається. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

№34 

 

06.04.2022                                                                                          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 постановою Кабінету міністрів України від 26 березня 2022 

року № 365 «Про внесення змін до порядків та умов, затверджених 

постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №6 і від 14 

лютого 2017 року №88, 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: 

 Перерозподілити раніше заплановані видатки: 

З ТПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі                212 

836,24 гривень., з КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 14 000 

гривень направити на ТПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територіальної 

оборони» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

200 000,00 гривень., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) кошти в 

сумі 26 836,24 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 

Р І Ш Е Н Н Я 

№35 

 

06.04.2022                                                                                          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, виконком селищної   ради ВИРІШИВ: 

 

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: 

2.1 здійснити відповідні дії щодо призупинення діяльності філії згідно з 

      вимогами чинного законодавства; 

2.2 повідомити працівників філії  про зміну істотних умов праці та можливе  

скорочення не пізніше двомісячного терміну. 

3. 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 

№36 

 

06.04.2022                                                                                          смт Чупахівка 
 

Про затвердження Програми  

заходів національного спротиву  

Чупахівської селищної територіальної  

громади на 2022 рік 

 

       Керуючись статтями 30, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування  в Україні», Законом України «Про основи національного 

спротиву»,  Постановою Кабінету Міністрів України № 1449 від 29.12.2021 

«Про затвердження Положення про добровольчі  формування територіальних 

громад, відповідно до рішення батальйону ТРО Охтирського району Сумської 

області «Про утворення добровольчого батальйону Чупахівської селищної 

ради»,РОЗПОРЯДЖЕННЯ  з метою забезпечення виконання заходів підготовки 

території Чупахівської селищної територіальної громади до оборони в 

особливий період, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», «Про правовий режим воєнного стану», «Про основи національного 

спротиву», враховуючи Постанову КМУ від 11.03.2022 №252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та 

дотримуючи вимоги статті 91 Бюджетного Кодексу України, виконавчий 

комітет Чупахівської селищної ради  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Програму заходів національного спротиву Чупахівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком. 

2. Фінансування заходів Плану здійснювати у межах видатків, 

передбачених бюджетом Чупахівської селищної ради та за інші джерела 

фінансування, не заборонені законодавством. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Секретар селищної ради                                                         Микола МАСЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

№36 від 06.04.2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

заходів національного спротиву 

Чупахівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми заходів національного спротиву Чупахівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розробки 

Програми  

Відділ організаційно-кадрової, загальної 

роботи, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення Чупахівської 

селищної ради 

2. Розробник Програми  Відділ організаційно-кадрової, загальної 

роботи, зв’язків з громадськістю та 

юридичного забезпечення Чупахівської 

селищної ради 

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської селищної 

ради 

4. Відповідальний виконавець 

Програми  

Виконавчий комітет, структурні 

підрозділи, виконавчі органи Чупахівської 

селищної ради 

5. Учасники Програми  Виконавчий комітет, структурні 

підрозділи, виконавчі органи Чупахівської 

селищної ради 

6. Термін реалізації Програми  2022 рік 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми  

Бюджет Чупахівської селищної 

територіальної громади, інші джерела не 

заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього 

 

За джерелами 

фінансування: 

Бюджет сільської 

територіальної громади 

Інші джерела 

 

326,8 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

326,8 тис. грн. 

 

0,0 тис. грн. 



1. Визначення проблемних питань на розв’язання яких спрямована 

Програма 

Національний спротив - комплекс заходів, які організовуються та 

здійснюються з метою сприяння обороні України шляхом максимально 

широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення 

воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування 

і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він 

буде змушений припинити збройну агресію проти України. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про основи національного спротиву» 

складовими національного спротиву є територіальна оборона, рух опору та 

підготовка громадян України до національного спротиву. 

Одними із завдань територіальної оборони є: 

своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони 

території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту 

розгортання в межах такої території угрупування військ (сил) або/чи 

угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з 

відсічі збройної агресії проти України; 

участь у захисті населення, територій, навколишнього природного 

середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення 

воєнних (бойових) дій; 

участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів 

державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування 

та органів військового управління; 

участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших 

критично важливих об’єктів інфраструктури, порушення функціонування та 

виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення; 

участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими 

збройними формуваннями агресора (противника). 

Рух опору як складова національного спротиву формує осередки руху 

опору та здійснює їх підготовку та забезпечення. 

Не менш важливим є завдання підготовки громадян України до 

національного спротиву, зокрема: 

сприяння набуттю громадянами України готовності та здатності виконання 

конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та 

територіальної цілісності України; 

військово-патріотичне виховання громадян України; 

підготовка населення до умов життєдіяльності в районах ведення 

(воєнних) бойових дій. 

У зв’язку із введення воєнного стану відповідно до Указу Президента 

України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 

метою забезпечення виконання заходів підготовки території Чупахівської 

селищної територіальної громади до оборони в особливий період виникла 

нагальна потреба у впровадженні та фінансуванні заходів національного 

спротиву Чупахівської селищної територіальної громади. 

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про оборону 

України», «Про основи національного спротиву», Положення про 

територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 



23 вересня 2016 року № 406/2016, Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої  Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 

392/2020.  

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є: забезпечення виконання заходів підготовки території 

Чупахівської селищної територіальної громади до оборони в особливий період. 

Комплексне завдання програми щодо: 

підготовки особового складу сил національного спротиву до охорони 

важливих стратегічних об’єктів і комунікацій, органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, органів військового управління, охорони та оборони 

державного кордону; 

матеріально-технічного забезпечення потреб сил національного спротиву; 

створення умов для належної підготовки у воєнний час, особового складу 

підрозділів територіальної оборони, до виконання завдань за призначенням, 

шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання 

навичок бойової підготовки; 

підготовки громадян до національного спротиву у воєнний час. 

Відповідно до ст.14 Закону України «Про основи національного спротиву» 

сільські, селищні та міські ради забезпечують у межах відповідних видатків 

місцевих бюджетів належне фінансування заходів територіальної оборони 

місцевого значення. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки 

виконання програми 

Реалізація заходів Програми здійснюється шляхом пріоритетного їх 

фінансування з бюджету сільської територіальної громади та інших, не 

заборонених законодавством України, джерел. 

Зазначені заходи передбачається реалізувати протягом 2022 року. 

 

4. Завдання програми та результативні показники 

Основними завданнями Програми є комплексне здійснення заходів, 

визначених у додатку до Програми. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

проведення заходів підготовки території Чупахівської селищної 

територіальної громади до оборони в особливий період; 

підготовку особового складу сил національного спротиву до виконання 

завдань за призначенням, матеріально-технічне забезпечення заходів 

підготовки сил національного спротиву; 

підготовку населення до виконання заходів національного спротиву, 

зокрема формування патріотичної свідомості та стійкої мотивації, набуття ними 

знань та практичних вмінь, необхідних для захисту України. 

 

5. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

Органом управління Програмою є виконавчий комітет Чупахівської 

селищної ради, який, в межах повноважень, здійснює координацію і контроль 

за ходом виконання Програми. 



Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на 

забезпечення виконання Програми, здійснюватиме постійна комісія з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 

інвестицій. 

 



 

 

Заходи 

з реалізації Програми заходів національного спротиву Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Джерела 

фінансуванні, 

 тис. грн. 

Загальні обсяги 

фінансуванні, 

тис.грн. 

1. Придбання продуктів харчування для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, внутрішньо 

переміщених осіб та населення, в тому числі створення 

запасів. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

46,8 

2 Придбання медикаментів, лікарських засобів, 

перев’язувальних матеріалів для підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, внутрішньо 

переміщених осіб та населення, в тому числі створення 

запасів. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

30,0 

 

 

 

 

3 Придбання засобів радіозв’язку, основних засобів, 

предметів та матеріалів для підрозділів територіальної 

оборони, добровольчих формувань територіальної 

оборони. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

4 Придбання предметів та матеріалів для облаштування 

об’єктів для підрозділів територіальної оборони, 

добровольчих формувань територіальної оборони, сил 

опору у пунктах дислокації, блок-постів, функціонування 

об’єктів критичної інфраструктури, захисних споруд, 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 



 

 

вогневих позицій.  

5 Придбання паливно – мастильних матеріалів для 

забезпечення перевезення особового складу підрозділів 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору, резервістів, 

військових, поліції, працівників критичної інфраструктури 

до місць виконання практичних дій. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела  

150,0 

6 Виконання першочергових заходів підготовки території 

Чупахівської селищної територіальної громади до оборони 

в особливий період. 

Виконавчий комітет 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

7 Забезпечення транспортними засобами для потреб 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела 

 

8 Придбання військового спорядження (касок, 

бронежилетів, розгрузочні жилети тощо) для потреб 

територіальної оборони, добровольчих формувань 

територіальної оборони, сил опору. 

Виконавчий комітет, 

структурні підрозділи, 

виконавчі органи 

Чупахівської селищної 

ради 

Бюджет селищної 

територіальної 

громади 

 

Інші джерела  

100,0 

РАЗОМ 326,8 

 

Секретар селищної ради                                                                                                                                             Микола МАСЛЮК 


	ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

