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ПРОТОКОЛ 

Восьме скликання 
 Сімнадцята позачергова сесія 

 
25.05.2022                                                                                         смт  Чупахівка 
 Обрано депутатів -22 
Присутні на сесії – 17  депутатів ( список присутніх депутатів додається) 
Селищний голова Олександр Кужель відсутній. 
Розпочинає сесію секретар селищної ради Микола Маслюк, який ознайомив 
присутніх з порядком денним сімнадцятої позачергової   сесії. 
 
1. Про затвердження рішень виконавчого комітету, прийнятих в міжсесійний 

період. 
 
2.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». 
 
3.Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Комунального підприємства 
«Добробут».  
 
4.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) 
 
Доповідає: Анна КАСЬЯНЕНКО – начальник фінансового відділу. 
 
5.Про призупинення діяльності Лантратівської філії Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області. 

6.Про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання від 20.12.2021  «Про 
встановлення у 2022 році  надбавки за престижність праці   педагогічним 
працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради» 

Доповідає: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді 
та спорту 

7.Про призначення і виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з  

догляду на непрофесійній основі  в 2022 році 

Доповідає: Світлана ЖУРАВЕЛЬ – начальник відділу соціального захисту  

населення. 



8.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. 
 
Доповідає: Галина АШУРОВА – головний лікар комунального некомерційного 
підприємства «Центр   первинної медико – санітарної допомоги» Чупахівської 
селищної ради. 
 
9. Про передачу аварійних дерев в господарське відання КП «Добробут».  
 
Доповідає: Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради. 

10. РІЗНІ: 

1. Про створення комісії Чупахівської селищної ради з отримання та  

розподілу державної допомоги для формування стратегічного запасу 

Доповідає: Світлана ЖУРАВЕЛЬ – начальник відділу соціального захисту  

населення 

2.Про розгляд звернення директора ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.  

Доповідає:Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу 

Депутати одноголосно прийняли порядок денний сімнадцятої позачергової 
сесії. 
 
1.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради про затвердження рішень виконавчого комітету, 
прийнятих в міжсесійний період 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 
 
2.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради 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». 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 
 
3.СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу 
Чупахівської селищної ради про внесення змін до Програми фінансової 
підтримки Комунального підприємства «Добробут».  
 УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 
 



 
4. СЛУХАЛИ: Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу Чупахівської 
селищної ради 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) 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 
5. СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – начальника відділу освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту про призупинення діяльності Лантратівської філії Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського 
району Сумської області                                                                                               
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                  
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 6.СЛУХАЛИ: Олену Бекірову – начальника відділу освіти, культури, туризму, 
молоді та спорту про внесення змін до рішення 13 сесії 8 скликання від 20.12.2021  
«Про встановлення у 2022 році  надбавки за престижність праці   педагогічним 
працівникам закладів освіти Чупахівської селищної ради»                                            
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

7.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту  
населення про створення комісії Чупахівської селищної ради про призначення 
і виплату компенсації фізичним особам, які надають послуги з догляду на 
непрофесійній основі  в 2022 році                                                                                         
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.                                          
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 8.СЛУХАЛИ: Галину Ашурову  – головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Центр   первинної медико – санітарної допомоги» 
Чупахівської селищної ради 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 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 
 
9. СЛУХАЛИ: Миколу Маслюка – секретаря Чупахівської селищної ради про 
передачу аварійних дерев в господарське відання КП «Добробут».  
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ:  



ЗА – 16 
ПРОТИ– 0 
УТРИМАВСЯ – 1 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0 
 
РІЗНІ: 
 
10.СЛУХАЛИ: Світлану Журавель – начальника відділу соціального захисту  
Населення про створення комісії Чупахівської селищної ради з отримання та  
розподілу державної допомоги для формування стратегічного запасу 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
 ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

 
      11.СЛУХАЛИ:Анну Касьяненко – начальника фінансового відділу про  

розгляд звернення директора ТОВ Жасмін» Єременко І.М. 
Депутат селищної ради Іван Єременко публічно повідомив  про конфлікт 
інтересів під час розгляду даного питання і неучасть у підготовці,  прийнятті 
рішення і голосуванні 
УХВАЛИЛИ: Рішення по даному питанню додається.       
ГОЛОСУВАЛИ:  
ЗА – 16 
ПРОТИ– 0 
УТРИМАВСЯ – 0 
НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 1 
 

 
 

 Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


