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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 05.01.2023 року
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в
Чупахівській селищній раді за 2022 рік

01

2 Про організацію особистого прийому громадян посадовими
особами селищної ради на 2023 рік

02

3 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно
корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді  суспільно
корисних робіт на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради

03

4 Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських
робіт для виконання засудженими особами  до покарання у
вигляді громадських робіт на 2023 рік на території
Чупахівської селищної ради

04

5 Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських
робіт для виконання порушниками, на яких судом
накладено адміністративне стягнення  у вигляді
громадських робіт на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради

05

06 Про затвердження висновку про доцільність позбавлення
батьківських прав

06

07 Про створення комісії з житлових питань 07

08 Про виплату компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду

на непрофесійній основі  в 2023 році

08

09
Про надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових
пільг окремим категорія громадян на території Чупахівської
селищної ради в 2023 році

09

10 Про організацію громадських робіт на 2023 рік по
Чупахівській селищній раді

10



11 Про затвердження Плану основних заходів щодо підготовки
та пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2023
році на території  Чупахівської селищної ради

11

12 Про затвердження Плану заходів органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ  і організацій
громади щодо протипожеженого
захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон,
торфовищ і сільгоспугідь  Чупахівської селищної ради
 у весняно-літній пожежонебезпечний період 2023 року

12

13 Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у
2023 році

13

14 Про затвердження акту обстеження зелених насаджень що
підлягають видаленню

14

15 Про звіт про роботу поліцейського  офіцера громади
Чупахівської селищної ради за 2022 рік

15



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
№ 01                                                                                                   від 05.01.2023
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

Микола Борисенко -                                  житель смт Чупахівка

 Валентина Ткаченко -                             голова правління СТ «Чупахівка»

 Ніна Задорожня -                                    жителька с. Лантратівка
Анатолій Гаранжа –                                житель с. Горяйстівка



ПОРЯДОК  ДЕННИЙ :

1/01.С Л У Х А Л И: Про підсумки роботи зі зверненнями громадян в
Чупахівській селищній раді за 2022 рік.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 01 приймається.

2/02. С Л У Х А Л И: Про організацію особистого прийому громадян
посадовими особами селищної ради на 2023 рік
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 02 приймається.

3/03.  С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно
корисних робіт для виконання  порушниками, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді  суспільно  корисних робіт на 2023 рік на
території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк  – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 03 приймається.

4/04.  С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських
робіт для виконання засудженими особами  до покарання у вигляді громадських
робіт на 2023 рік на території Чупахівської селищної ради.
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської  селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 04 приймається.

5/05. С Л У Х А Л И: Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських
робіт для виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне
стягнення  у вигляді громадських робіт на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 05 приймається.

6/06.Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських
прав
ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька – начальник служюи у справах дітей
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 06 приймається.

7/07.Про створення комісії з житлових питань
ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька – начальник служюи у справах дітей
Чупахівської селищної ради.
В И Р І Ш И Л И: Рішення № 07 приймається.
8/08.Про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні

послуги з догляду на непрофесійній основі  в 2023 році

ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 08 приймається.



9/09.Про надання матеріальної допомоги у вигляді додаткових пільг окремим
категорія громадян на території Чупахівськоїселищної ради в 2023 році
ДОПОВІДАЄ: Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 09 приймається.

10/10.Про організацію громадських робіт на 2023 рік по Чупахівській
селищній раді
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 10 приймається.

11/11.Про затвердження Плану основних заходів щодо підготовки та
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2023 році на території
Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 11 приймається.

12/12.Про затвердження Плану заходів органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ  і організацій громади щодо протипожеженого
захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, торфовищ і
сільгоспугідь  Чупахівської селищної ради
 у весняно-літній пожежонебезпечний період 2023 року
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 12 приймається.

13/13.Про основні завдання цивільного захисту селищної ради у 2023 році
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 13 приймається.

14/14.Про затвердження акту обстеження зелених насаджень що підлягають
видаленню
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою  Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 14 приймається.

15/15. Про звіт про роботу поліцейського  офіцера громади  Чупахівської
селищної ради за 2022 рік

ДОПОВІДАЄ: Олександр Луценко – поліцейський офіцер Чупахівської
територіальної громади.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 15 приймається.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 01

05.01.2023                                                                                  смт Чупахівка
Про підсумки роботи із зверненнями
громадян в Чупахівській  селищній
раді за 2022 рік
        Відповідно до статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про звернення громадян», на виконання Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року№109/2008 «Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування», заслухавши інформацію  секретаря Чупахівської селищної
ради Миколи Маслюка про підсумки роботи із зверненнями громадян в
Чупахівській  селищній раді за 2022 рік, виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
         1. Інформацію секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка
про підсумки роботи із зверненнями громадян в Чупахівській  селищній раді
за 2022 рік взяти  до уваги.
         2. Визнати роботу по розгляду звернень громадян за підсумками 2022
року, як таку, що відповідає вимогам чинного законодавства, –  задовільною.
         3. Працівникам, відповідальним за розгляд звернень громадян:
       1) Продовжити роботу щодо забезпечення реалізації конституційних
прав громадян на звернення, виконання заходів щодо  об’єктивного,
кваліфікованого та неупередженого розгляду   звернень громадян
            2) Вжити заходів щодо недопущення фактів порушення термінів
розгляду звернень громадян, установити контроль за якістю підготовки
відповіді у визначені законодавством терміни.
         4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



Інформація

про підсумки роботи із зверненнями громадян
в Чупахівській  селищній раді за  2022 рік

Виконавчий комітет Чупахівської селищної ради постійно у  своїй
повсякденній  роботі керується  вимогами Указу Президента України від 7
лютого 2008 року №109 « Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування»  та Законом  України
«Про  звернення  громадян».

Постійно забезпечує створення необхідних умов для реалізації
конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом,
обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді згідно з вимогами
законодавчих актів України, участі за бажанням заявників у перевірці
поданих звернень. Особлива увага приділяється вирішенню питань,
порушених у зверненнях пільгових категорій громадян.

Робота із зверненнями громадян до селищної  ради є одним з
пріоритетних напрямків роботи   селищної ради.
        Загальна кількість зареєстрованих звернень за рік – 280, із них 250 – на
особистому прийомі, який здійснювався селищним   головою Олександром
Кужелем, заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Людмилою Воробйовою, заступником селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Сергієм Парнєковим, секретарем
селищної ради Миколою Маслюком. Позитивним моментом в роботі із
зверненнями є майже стовідсоткове вирішення всіх питань. Найбільш
громадян селищної  ради хвилює питання соціального захисту - 76 звернень,
забезпечення дотримання законності та правопорядку – 34, комунального
господарства - 41 звернень, охорони здоров’я – 40 звернень, аграрної
політики та земельних відносин – 18 звернень тощо.   Питання про
порушення відповідальності посадових осіб, з вини яких допущені
порушення та формальний розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, не
порушувались/ так як скарг від громадян не надходило.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 02

05.01.2023                                                                                          смт Чупахівка

Про  організацію особистого
прийому громадян посадовими
особами Чупахівської
селищної ради на 2023 рік

            Керуючись підпунктом 1 пункту б статті 38, статтею 52 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію
секретаря Чупахівської селищної ради Миколи Маслюка про організацію
особистого прийому громадян посадовими особами Чупахівської селищної
ради на  2023 рік, виконком селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити графік особистого прийому громадян посадовими
особами Чупахівської селищної ради на 2023 рік. ( Додаток 1)

       2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



Графік особистого прийому громадян посадовими особами
Чупахівської селищної ради

№
за/п

Посада Прізвище, ім’я,
по батькові

День прийому Години прийому

1 Селищний голова Кужель
Олександр
Володимирович

Четвер з 8-00 год. до 12-00 год

2 Секретар селищної
ради

Маслюк Микола
Миколайович

Вівторок, середа,
четвер

з 8-00 год. до 12-00 год

3  Заступник
селищного   голови
з питань
діяльності
виконавчих органів
ради

Воробйова
Людмила
Вікторівна

Вівторок, середа,
четвер

з 8-00 год. до 12-00 год

4 Заступник
селищного голови з
питань  діяльності
виконавчих органів
ради

Парнєков Сергій
Євгенович

Вівторок, середа,
п’ятниця

з 13.00 год. до 17.00
год.



                                  ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
                                   Охтирського району Сумської області
                                           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 03

від 05.01.2023                                                                                 смт Чупахівка

Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно  корисних робіт для
виконання  порушниками, на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді  суспільно  корисних робіт, на 2023 рік на території
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» статтями 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, з метою належної організації виконання порушниками,на
яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт, виконком селищної ради ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно корисних робіт для
виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне  стягнен-
ня у вигляді суспільно корисних робіт, на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради (додається).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт для  виконання  поруш-
никами, на яких судом накладено адміністративне  стягнення у вигляді
суспільно корисних робіт, на 2023 рік  на території Чупахівської селищної
ради.
     3. Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним за стан виконання робіт порушниками, на яких судом
накладено адміністративне  стягнення у вигляді  суспільно корисних робіт,
на 2023 рік  на території Чупахівської селищної ради.
     4. Проводити ознайомлення  порушників з технікою безпеки при
виконанні суспільно корисних робіт, завести відповідний журнал та
призначити   секретаря селищної ради Миколу Маслюка  відповідальним за
техніку безпеки.

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського районного                                             до рішення виконкому
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 05.01.2023  № 03
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів суспільно  корисних робіт для виконання  порушниками, на

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно
корисних робіт, на 2023 рік на території Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури,
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *,
рубання дров в опалювальний
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою;
  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка
  дерев;
  прибирання та вивіз сміття;
  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ;
  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх
  піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці;
  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів;
 прибирання узбіч доріг.

Секретар  селищної ради                                             Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 04

05.01.2023                                                                                        смт Чупахівка

Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт для
виконання особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт,
на 2023 рік на території Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статтями  56 Кримінального Кодексу України, статтею 39 Кримінально –
виконавчого кодексу України, з метою належної організації виконання
особами, засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на
території Чупахівської селищної ради,виконавчий комітет ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік об’єктів та видів громадських робіт для виконання
особами,засудженими  до покарання у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на
території Чупахівської селищної ради(додається ).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку об’єктів та видів громадських робіт для виконання особами,засудженими
до покарання у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради.
    3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним за стан виконання робіт особами,засудженими  до покарання у
вигляді громадських робіт , на 2023 рік на території Чупахівської селищної ради.
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні
громадських робіт, завести відповідний журнал та призначити секретаря
селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.
     5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського районного                                            до рішення виконкому
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                 від 05.01.2023  № 04
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів громадських робіт для виконання особами,засудженими  до

покарання у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на території
Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури,
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *,
рубання дров в опалювальний
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою;
  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка
дерев;
  прибирання та вивіз сміття;
  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ;
  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх
піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці;
  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів;
 прибирання узбіч доріг.

Секретар селищної ради                                               Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 05

05.01.2023                                                                                 смт Чупахівка

Про затвердження переліку об’єктів та видів  громадських робіт для
виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне
стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на території Чупахівської
селищної ради

      Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
статтями 301, 311, 3211, 3251 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, з метою належної організації виконання порушниками, на
яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2023 рік на території Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет
ВИРІШИВ:
       1. Затвердити перелік об’єктів та видів громадських робіт для виконання
виконання порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення  у
вигляді громадських робіт, на 2023 рік на території Чупахівської селищної ради
(додається ).
    2. Секретарю селищної ради Миколі Маслюку забезпечити погодження
переліку об’єктів та видів громадських робіт для виконання порушниками, на
яких судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2023 рік на території Чупахівської селищної ради
3.  Призначити Миколу Маслюка, секретаря Чупахівської селищної ради,
відповідальним за стан виконання робіт  порушниками, на яких судом
накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на 2023 рік на
території Чупахівської селищної ради.
    4. Проводити ознайомлення засуджених з технікою безпеки при виконанні
громадських робіт, завести відповідний журнал та призначити секретаря
селищної ради Миколу Маслюка відповідальним за техніку безпеки.
    5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



«Погоджено»                                                                                                   Додаток
Начальник Охтирського районного                                               до рішення виконкому
відділу філії Державної установи «Центр пробації»                    від 05.01.2023  № 05
в Сумській області
Наталія ЯРОШЕНКО

ПЕРЕЛІК
об’єктів та видів  громадських робіт для виконання порушниками, на яких

судом накладено адміністративне стягнення  у вигляді громадських робіт, на
2023 рік на території Чупахівської селищної ради

1 Назва об’єкту Види суспільно корисних
оплачуваних робіт

1 Цвинтарі, які розміщені на території
смт Чупахівка,сіл Грінченкове, Довжик, Лантратівка,
Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

2 Впорядкування прибережної зони ставків, водойм
смт Чупахівка, сіл Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

3 Селищний, сільські будинки культури культури,
прилегла територія (смт Чупахівка, села Грінченкове,
Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *,
рубання дров в опалювальний
період

4 Селищний та сільські стадіони(смт Чупахівка, села
Грінченкове, Довжик, Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

6 Вулиці населених пунктів селищної ради
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

7 Територія селищного, сільських парків
(смт Чупахівка, села Грінченкове, Довжик,
Лантратівка, Олешня)

Наведення та підтримання
належного санітарного стану *

*облаштування, фарбування та ремонт об’єктів благоустрою;
  підрізка та вирубка дерев, кущів, знищення бур’янів, висадка та побілка
дерев;
  прибирання та вивіз сміття;
  участь у прибиранні стихійних сміттєзвалищ;
  очищення тротуарів та пішохідних містків від снігу, посипання їх
піщано-сольовою сумішшю під час ожеледиці;
  висадка зелених насаджень, розбивка клумб, квітників, скверів;
 прибирання узбіч доріг.

Секретар селищної ради                                              Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 06

05.01.2023                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження висновку про
доцільність позбавлення батьківських прав

        Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтями 8,12 Закону України «Про охорону дитинства», статтею
164 Сімейного кодексу України, Порядком провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
(із змінами), розглянувши матеріали справи № 583/1760/22,надані
Охтирським міськрайонним судом Сумської області за позовом Радченка
Сергія Миколайовича до Радченко Інеси Сергіївни про позбавлення її
батьківських прав відносно малолітньої доньки Радченко Тетяни Сергіївни,
враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради від 03 січня 2023 року № 1, виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1.Затвердити висновок про доцільність позбавлення батьківських прав
Радченко Інеси Сергіївни 29.06.1992 р.н. відносно малолітньої доньки
Радченко Тетяни Сергіївни,13.07.2011 р.н.(додаток).
2.Службі у справах дітей виконавчого комітету Чупахівської селищної ради
надати до Охтирського міськрайонного суду Сумської області висновок про
доцільність позбавлення батьківських прав Радченко Інеси Сергіївни
відносно малолітньої доньки Радченко Тетяни Сергіївни.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК



ПРОТОКОЛ № 1
засідання  комісії з питань захисту прав  дитини

від   03 січня  2023 року                                                                   смт. Чупахівка

Присутні:
Секретар  –  Галина БИСТРИЦЬКА
Члени комісії – Людмила ВОРОБЙОВА, Микола МАСЛЮК, Світлана
ЖУРАВЕЛЬ, Олександр ЛУЦЕНКО , Галина АШУРОВА, Валентина
ПОЛУЙКО
Відсутні: Олександр КУЖЕЛЬ,Галина АШУРОВА

                                         ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:
      1. Про надання висновку про доцільність позбавлення батьківських прав
гр. Радченко Інеси Сергіївни, 26.06.1992 р.н. у відношенні до її малолітньої
дитини Радченко Тетяни Сергіївни,13.07.2011р.(доповідає начальник служби
у справах дітей Галина БИСТРИЦЬКА)
        СЛУХАЛИ:
        Інформацію начальника служби у справах дітей Чупахівської  селищної
ради  Галини БИСТРИЦЬКОЇ про те, що з Охтирського міськрайонного суду
надійшла копія ухвали про відкриття провадження  згідно позовної заяви
Радченка Сергія Миколайовича до Радченко Інеси Сергіївни про позбавлення
її батьківських прав відносно малолітньої дитини Радченко Тетяни
Сергіївни,13.07.2011 р.н.
         З моменту народження і по цей час дівчинка проживає разом з дідусем.
Навчається в 6  класі Чупахівської ЗОШ І –  ІІІ ступенів.  Мама дитини
проживає в м. Охтирка. Участі у вихованні дитини не бере,життям доньки не
цікавиться. Веде аморальний спосіб життя.

ВИРІШИЛИ:
          1. Підготувати висновок органу опіки та піклування виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради про доцільність позбавлення
батьківських прав гр. Радченко Інеси Сергіївни,26.06.1992  року народження
відносно  малолітньої доньки Радченко Тетяни Сергіївни,13.07.2011 року
народження;
         2. Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради «Про затвердження висновку органу опіки та піклування
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради  про доцільність
позбавлення батьківських прав гр. Радченко Інеси Сергіївни,26.06.1992  року
народження відносно  малолітньої доньки Радченко Тетяни
Сергіївни,13.07.2011 року народження
        3. Начальнику служби у справах дітей  Бистрицькій Г.Д. забезпечити
контроль за виконанням даного рішення.



(Результати голосування: «за» - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0).

Секретар                                        Галина   БИСТРИЦЬКА

Члени  комісії:                                  Людмила  ВОРОБЙОВА

                                                            Микола МАСЛЮК

                                                            Світлана ЖУРАВЕЛЬ

                                                            Валентина ПОЛУЙКО

                                                            Олександр  ЛУЦЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної  ради
від 05.01.2023 № 06

Висновок
про доцільність позбавлення батьківських прав

        Органом опіки та піклування розглянуто документи, представлені
Службою у справах дітей Чупахівської селищної ради щодо позбавлення
батьківських прав гр. Радченко Інеси Сергіївни, 26.06.1992  року народження
відносно  малолітньої доньки Радченко Тетяни Сергіївни,13.07.2011 року
народження.
        Встановлено, що з  2017 року дитина проживає з дідусем Радченко
Сергієм Миколайовичем,02.12.1970 р.н. в смт Чупахівка. Мама проживає
окремо від доньки  в м.  Охтирка і займається виключно своїм життям.
       Радченко Інеса Сергіївна  взагалі не цікавиться своєю донькою, не
виявляє жодного бажання займатися її вихованням та в добровільному
порядку матеріальної допомоги на утримання малолітньої доньки не надає.

З 2017 року  Радченко Сергій Миколайович займається вихованням та
матеріальним забезпеченням  онуки. Зі слів  дідуся, мати  не дарувала
подарунків своїй доньці ні на день народження, ні на день святого Миколая, а
ні на Новий рік.

Коли дитина хворіла, мати її не провідувала, не цікавилася станом її
здоров'я та не надавала жодної матеріальної допомоги на лікування.

Мати не піклується про фізичний та духовний розвиток дитини, не
забезпечує необхідного харчування та медичного догляду. Не бачиться з
дитиною, не здійснює підготовку до дорослого життя та не проявляє інтересу
до її внутрішнього світу.

03 січня 2022 року працівниками служби у справах дітей Чупахівської
селищної  ради обстежено умови проживання дитини за адресою: смт.
Чупахівка, вул. Вишнева,4 В ході обстеження встановлено, що будинок
складається з 3-х кімнат, кухні, коридору, ванни та санвузла. Умови
проживання задовільні, дитина забезпечена усім необхідним для комфортного
проживання, навчання та проведення дозвілля.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства», ч. 2, 3 ст.
150 та ст. 180 Сімейного кодексу України передбачено, що кожна дитина має
право на піклування батьків, а батьки мають право та зобов'язані виховувати
дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний та моральний
розвиток, матеріально забезпечувати та утримувати її.

Відповідно до ст. 164 Сімейного кодексу України батьки можуть бути
позбавлені батьківських прав по відношенню до своїх дітей за ухилення від
виконання батьківських обов’язків.
        Враховуючи наведене, вважаємо, що доцільно позбавити громадянку
Радченко Інесу Сергіївну, 26.06.1992  року народження , батьківських прав



по відношенню до малолітньої доньки  Радченко Тетяни Сергіївни,
13.07.2011 року народження.

Заступник голови комісії                         Людмила ВОРОБЙОВА



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 07

05.01.2023                                                                                     смт Чупахівка

Про створення  комісії
з  житлових  питань

  Відповідно до статті 30, частини 1 статті 52, частини 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житлового кодексу
Української РСР, Закону України «Про житловий фонд соціального
призначення», Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Закону України «Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей», Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей – сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа» від
16.12.2020 р., керуючись Порядком провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини,затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;
Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування
на такому обліку та зняття з нього, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682 виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:
        1. Створити комісію з житлових питань виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради та затвердити її  склад згідно (додаток 1).

             2. Затвердити Положення про комісію з житлових питань виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

        Секретар селищної ради                                             Микола МАСЛЮК



Додаток
                                                                                 до рішення виконавчого

комітету
Чупахівської селищної ради

                                                                                 від 05.01.2023 року № 07

Склад
комісії з  житлових  питань виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
Голова комісії

Парнєков Сергій
Євгенович

Заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів влади

Заступник голови комісії
Хижняк Світлана
Володимирівна

Начальник відділу житлово – комунального
господарства

Секретар комісії
Бистрицька Галина
Дмитрівна

Начальник служби у справах дітей

Члени комісії:
Маслюк Микола
Миколайович

Секретар селищної ради

Журавель Світлана
Миколаївна

Начальник відділу соціального захисту населення

Ромась Анатолій
Петрович

Депутат Чупахівської селищної ради

Секретар селищної ради                                        Микола МАСЛЮК



 ЗАТВЕРДЖЕНО
          рішенням виконавчого

комітету
          Чупахівської селищної ради

від 05.01. 2023 року  № 07
ПОЛОЖЕННЯ

про  комісію з житлових питань виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комісія з житлових питань (далі – Комісія) утворена рішенням

виконавчого комітету Чупахівської селищної ради, готує пропозиції та
виносить їх на розгляд виконавчого комітету.

1.2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим
Кодексом Української РСР,Законом України «Про житловий фонд
соціального призначення», Законом  України «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», Законом України «Про основи
соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», Законом України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту
житлових прав дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
а також осіб з їх числа» від 16.12.2020 р.,  Порядком провадження органами
опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 р. № 866; Порядком взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх
перебування на такому обліку та зняття з нього, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682,рішеннями сесії та
рішеннями виконавчого комітету Чупахівської селищної ради  та цим
Положенням.

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ
2.1. Комісія створюється для розгляду звернень громадян, листів

керівників підприємств, установ та організацій з питань, що стосуються:
- взяття громадян на квартирний  облік;
- включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та

першочергового одержання жилих приміщень;
- зняття з квартирного обліку громадян, які перебувають на

квартирному обліку при виконавчому комітеті селищної ради, які відповідно
до законодавства втратили право перебувати на квартирному обліку;
 - взяття на соціальний квартирний облік громадян та зняття з нього;
 - виключення з пільгових списків громадян, які втратили право на пільгове
забезпечення житлом;
 - внесення до пільгових списків громадян, які набули права на пільгове
забезпечення житлом;

-  розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень;
- переоформлення особових рахунків на займану жилу площу (зміна

договору найму);



         - включення жилих приміщень до  числа службових;
- надання службових жилих приміщень та соціального житла;
- виключення жилих приміщень з числа службових;
- розгляду заяв щодо приватизації житла;
- та інших.

ІІІ. ПРАВА КОМІСІЇ
3.1. Комісія має право:
1) обстежувати житлові умови заявників;
2) запрошувати на засідання Комісії заявників і членів їх сімей;
3) витребувати, у разі потреби, додаткові документи від заявників,

підприємств, установ  та організацій;
4) відповідно до діючого законодавства співпрацювати з

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та
громадянами;

5) одержувати від посадових осіб виконавчих органів селищної ради,
комунальних підприємств та установ інформацію з питань, віднесених до
компетенції Комісії.

3.2. Комісія готує пропозиції з житлових питань та вносить їх на
розгляд виконавчого комітету селищної ради.

3.3. До складу Комісії можуть входити працівники виконавчих органів
селищної ради, депутати селищної ради, представники трудових колективів,
профспілкових органів, громадських організацій.

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ

4.1. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови,
секретаря та членів Комісії.

4.2. Голова Комісії здійснює керівництво діяльністю Комісії, спрямовує
роботу її членів за напрямками діяльності. У разі відсутності голови Комісії
його функції виконує заступник голови Комісії.

4.3. Заступник голови Комісії:
- виконує доручення голови комісії;
- у період відсутності голови комісії виконує його обов’язки.
4.4. Секретар комісії  відповідає за:
-  ведення і оформлення протоколів засідань;
- підготовку засідань.
4.5. Члени комісії:
- беруть участь у засіданні комісії;
- беруть участь у обстеженні житлових умов;
- виконують окремі доручення голови комісії.
4.6.Основними формами роботи Комісії є засідання, які скликаються в

міру необхідності і оформляються протоколом. Протокол  підписують усі
члени комісії.

4.7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше ніж 50% її складу.

4.8. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх
на засіданні членів Комісії та відображаються у протоколі.



4.9. Рішення комісії враховується при прийнятті рішення виконавчого
комітету або інших розпорядчих документів виконавчих органів селищної
ради з відповідного питання.

Секретар селищної ради                                   МиколаМАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 08

05.01.2023                                                                                     смт Чупахівка

Про виплату компенсації фізичним особам,

які надають соціальні послуги з догляду

на непрофесійній основі  в 2023 році

Керуючись Програмою виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги  з догляду на непрофесійній основі на 2023 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», Методики обчислення середньомісячного
сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затвердженої
Наказом Міністерства соціальної політики 17.05.2022 р. № 150, 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. Здійснити перерахунок компенсації фізичним особам, які надають
соціальні 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 з 01.01.2023
року у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму (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



                                                                           Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради №08
від  05.01.2023 р.

Список для призначення компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з доглядуна непрофесійній основі  в 2023 році

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові Період нарахувань Щомісячна
сума виплат
в 2023 роціпочаток кінець

1 Макарич Світлана Іванівна 01.01.2023 26.03.2023 2589,00
2 Лимарь Валентина

Григорівна
01.01.2023 18.10.2023 389,40

3 Радько Іван Миколайович 01.01.2023 18.10.2023 1264,54
4 Максакова Наталія Федорівна 01.01.2023 09.11.2023 1114,00
5 Загребельний Микола

Іванович
01.01.2023 25.10.2023 1939,00

6 Голосов Іван Григорович 01.01.2023 12.01.2023 2589,00
7 Войтюк Андрій Васильович 01.01.2023 21.01.2023 1400,28
8 Гутко Валентина Анатоліївна 01.01.2023 08.02.2023 1318,35
9 Кривобок Іраїда Олексіївна 01.01.2023 03.03.2023 2589,00

10 Мазун Світлана Василівна 01.01.2023 25.04.2023 2589,00
11 Клещова Олена Юріївна 01.01.2023 31.05.2023 2589,00
12 Лихман Тетяна Вікторівна 01.01.2023 28.06.2023 1939,00
13 Безугла Лариса Миколаївна 01.01.2023 28.06.2023 1939,00
14 Капишева Валентина

Миколаївна
01.01.2023 21.07.2023 1939,00

15 Парфілов Володимир
Васильович

01.01.2023 03.11.2023 1939,00

16 Мустафаєва Ніна Ярославівна 01.01.2023 21.07.2023 1939,00
17 Міщенко Світлана Іванівна 01.01.2023 26.01.2023 2589,00
18 Радченко Олександр

Васильович
01.01.2023 26.01.2023 687,63

19 Багмет Тетяна Миколаївна 01.01.2023 17.07.2023 1939,00
20 Тіщенко Сергій Іванович 01.01.2023 31.11.2023 1664,35
21 Бардак Віталій Миколайович 01.01.2023 20.10.2023 1891,92

Секретар селищної ради                                                 Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
  Р І Ш Е Н Н Я

№ 09

05.01.2023                                                                                     смт Чупахівка

Про надання матеріальної допомоги
у вигляді додаткових пільг
окремим категорія громадян
на території Чупахівської
селищної ради в 2023 році

    Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Законів України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про
статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Про жертви
нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби і
ветеранів внутрішніх справ та їх соціальний захист» з урахуванням положень
Постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №389 «Про
затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї», Указу Президента
України від 10.11.2006 №945 «Про вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС», відповідно до рішення тринадцятої сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради «Про затвердження
Програми соціального захисту населення Чупахівської селищної ради на
2023 рік», з метою підтримки матеріального становища вищезгаданих
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. Надати матеріальну допомогу у вигляді додаткової 50% знижки плати
за користування житлово - комунальними послугами або твердим паливом у
межах норми споживання сім’ям військовослужбовців, які загинули під час
виконання обов’язків військової служби в ході проведення
антитерористичної операції.
2. Надати одноразову матеріальну допомогу :
-інвалідам, інвалідність яких пов’язана із наслідками аварії на ЧАЕС, до Дня
ліквідації аварії на ЧАЕС ( 26 квітня ) в розмірі 500 грн;
-сім'ям,  які втратили членів сім’ї в результаті аварії на ЧАЕС,  до Дня
ліквідації аварії на ЧАЕС ( 26 квітня ) в розмірі 500 грн;
-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з аварією на Чорнобильській АЕС, до
Дня укриття саркофагом ЧАЕС ( 14 грудня ) в розмірі 500 грн.



3. Виплачувати щомісячну стипендію інвалідам та учасникам бойових дій
Другої світової війни, яким виповнилось 90 і більше років, в розмірі 300
гривень.
4. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 10

05.01.2023                                                                                        смт Чупахівка

Про організацію громадських
робіт на 2023 рік по
Чупахівській селищній раді

На виконання статті 31 Закону України «Про зайнятість населення»,
Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013
року № 175, керуючись підпунктом 7 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання
додаткової соціальної підтримки і забезпечення тимчасової зайнятості
безробітних та інших категорій осіб Чупахівської селищної ради, виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Перелік видів громадських робіт, що мають суспільно
корисну спрямованість, відповідають потребам територіальної громади
та сприяють її розвитку на 2023 рік (Додаток 1).

2. Затвердити перелік підприємств, якими будуть створюватися робочі
місця для проведення оплачуваних громадських робіт на території
Чупахівської селищної ради на 2023 рік (Додаток 2).

3. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок
коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                         Микола МАСЛЮК



Додаток 1
до рішення виконавчого
комітету Чупахівської
селищної  ради
05.01.2023 р.№ 10

Перелік видів громадських робіт,
які відповідають потребам територіальної громади

 та сприяють її соціальному розвитку

1. Чергування та допоміжні роботи із забезпечення безперебійної роботи  в
«Пунктах незламності».

Секретар селищної ради         Микола МАСЛЮК



Додаток 2
до рішення виконавчого
комітету Чупахівської
селищної  ради
від 05.01.2023  №10

Перелік підприємств
для організації громадських робіт по Чупахівській селищній раді на

2023 рік.

1. Комунальне підприємство «Добробут» Чупахівської селищної ради.

Секретар селищної ради         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 11

05.01.2023                                                                                       смт Чупахівка

З метою організації виконання та проведення заходів щодо запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу,
повені та паводків, оперативного реагування і забезпечення захисту
населення під час несприятливих погодних умов, з метою підвищення роботи
виконкому, пов’язаної із забезпеченням зниження негативних наслідків
даних катаклізмів на території Чупахівської селищної ради, керуючись
статтею  38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком Чупахівської селищної ради  ВИРІШИВ:

1. Затвердити план План основних заходів щодо підготовки та
пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2023 році на території
Чупахівської селищної ради. (Додається).
           2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

             Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК

Про затвердження Плану
основних заходів щодо
підготовки та пропуску
льодоходу, повені та дощових
паводків у 2023 році на
території  Чупахівської
селищної ради



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                       Рішенням виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради
Від  05.01.2023р. № 11

П Л А Н
основних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у 2023 році на території  Чупахівської селищної ради
План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління сил і засобів громади до оперативного реагування при загрозі та виникненні

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, весняної повені та дощових паводків.
Основні завдання Плану:

· Готовність організацій, підприємств, установ громади до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних  ситуацій під час пропуску льодоходу,
повені та паводків;

· Координація дій  організацій, підприємств та установ громади щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють
їх виникнення та створення умов для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

· Забезпечення постійного контролю зі сторони селищної ради за станом готовності організацій, підприємств, установ, громади  до оперативного
реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій.

№
п/п

Заходи Відповідальні за виконання
Термін

виконання

1. Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення
запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків
льодоходу, повені та паводку

Керівники установ та організацій громади До 15.02.23р.

2. Відкоригувати карту-схему зон можливого виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та пропуском
льодоходу і повені.

Оперативний штаб з керівництва  роботами
безаварійного пропуску льодоходу , повені та

дощових паводків.

До 15.02.23р.

3. Уточнити порядок взаємодії з селищною радою, службами ЦЗ
та об’єктами господарської діяльності (ОГД)населених пунктів
із визначенням відповідальних осіб, порядку зв’язку,
інформування та оповіщення у разі виникнення надзвичайних
ситуацій

Керівники установ та організацій громади До 15.02.23р.

4. Уточнити порядок доведення попереджень і повідомлень до
населення, працюючого персоналу та керівників усіх рівнів

Керівники установ та організацій громади До 15.02.23р.



про можливу загрозу льодоходу, повені,  дощових паводків їх
масштабів та можливих наслідків

5. Уточнити план евакуації населення в разі виникнення
надзвичайних ситуацій під час проходження льодоходу,
весняної повені та дощового паводку

РС УДСНС України(державна служба України з
надзвичайних ситуацій) в Сумській області,

оборонної, мобілізаційної роботи, надзвичайних
ситуацій та взаємодії з правоохоронними

органами

До 15.02.23р.

6. Забезпечити постійне інформування голови районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій про розвиток льодоходу, повені та дощових паводків
на території району

Оперативний  штаб В період
проходження
льодоходу,
повені та
дощових
паводків

7. Перевірити стан і готовність ставків та об’єктів, які
знаходяться в зоні впливу шкідливої дії льодоходу, повені та
дощових паводків. Вжити необхідних заходів для забезпечення
їх готовності до пропуску льодоходу, повені та дощових
паводків.
Особливу увагу звернути на стан об’єктів забезпечення
безперебійної життєдіяльності населення і галузей економіки,
особливо мостів, ліній зв’язку та електромереж

Оперативний  штаб
Керівники установ та організацій громади

До 25.02.23р.

8. Підготувати для проведення запобіжних заходів по ліквідації
можливих наслідків льодоходу, весняної повені та дощових
паводків, інженерну та автомобільну техніку, засоби евакуації
людей, автономні джерела живлення і освітлювання та
створити необхідний резерв паливно-мастильних матеріалів

Керівники установ та організацій громади До 25.02.23р.

9. Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із
забезпеченням захисту від затоплення місць заправки пальним,
сміттєзвалищ та потенційно-небезпечних об’єктів

Відповідальні за потенційно-небезпечні об’єкти У період
формування і
проходження

паводку та повені

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 12

05.01.2023                                                                                          смт Чупахівка

Про затвердження Плану
заходів органів місцевого
самоврядування, підприємств,
установ  і організацій громади
щодо протипожеженого
захисту лісових масивів,
лісопаркових і рекреаційних
зон, торфовищ і сільгоспугідь
Чупахівської селищної ради
 у весняно-літній
пожежонебезпечний період
2023 року

Відповідно до п. «б». пп. 1 ст. 33 (делеговані повноваження) Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про пожежну безпеку»
від 17.12.1993 року №3745-ХІІ статті 4 та з метою забезпечення протипожежної
безпеки на території населених пунктів Чупахівської селищної ради, виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради   В И Р І Ш И В:

1.Затвердити План заходів органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій громади щодо протипожежного захисту лісових масивів,
лісопаркових і рекраційних зон, торфовищ і сільгоспугідь Чупахівської селищної
ради у весняно-літній пожежонебезпечний період(Додаток).
2.Згідно з діючим законодавством відповідальність за виконання заходів
протипожежної безпеки покласти на керівників підприємств, установ,організацій.

3.Рекомендувати:
керівникам підприємств, установ та організацій ,  розташованих    на
території населених пунктів Чупахівської селищної ради
- призначити відповідальних осіб за протипожежну безпеку,
- організувати вивчення пожежного мінімуму,

4Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 13

05.01.2023                                                                                              смт Чупахівка

Про основні завдання
цивільного захисту селищної
ради у 2023 році

Відповідно до відповідно статті 36 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та  статті 19 Кодексу цивільного захисту України
виконавчий комітет Чупахівської  селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Чупахівської селищної
ради на 2023 рік (додається).

2. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій селищної ради, які
виконуватимуть заходи цивільного захисту, про хід їх виконання     інформувати
щоквартально до закінчення кварталу.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету Чупахівської
селищної ради
05.01.2023 № _13__

План
основних заходів цивільного захисту Чупахівської селищної ради на 2023 рік

№
з/п Заходи

Учасники або
відповідальні за

виконання заходів

Термін
проведення

1. Заходи щодо удосконалення діяльності районної ланки територіальної підсистеми ЄДС
ЦЗ Сумської області

1.1. Участь у нараді керівного складу ЦЗ з питання
протипожежного захисту лісів, торф'яників та
сільгоспугідь у весняно-літній пожежонебезпечний
період, у час підготовки до зернозбиральної кампанії
2023 року

Керівний склад
Чупахівської селищної
ради

Травень

1.2. Участь у нараді керівного складу ЦЗ щодо
техногенного та протипожежного захисту закладів
освіти, підготовки до навчального 2023-2024 рр.

Відділ освіти, молоді
та спорту селищної
ради, керівники
закладів освіти

Травень

1.3. Коригування селищного плану евакуації населення у
частині визначення заходів щодо організації
евакуації людей з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та
установ селищної ради

Протягом
року

1.4. Підготовка нормативних документів та створення
селищного матеріального резерву матеріально-
технічних засобів для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та
установ селищної ради

протягом
року, з

надходження
м коштів

2. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та
засобів районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ Сумської області

2.1. Участь у заходах з підготовки органів управління та
сил Чупахівської районної ланки територіальної
підсистеми ЄДСЦЗСумської області (штабні
тренування органів управління, спеціальні навчання
(тренування) формувань  спеціалізованих служб,
спеціальні об'єктові навчання з питань ЦЗ, щорічні
спеціальні об'єктові тренування з питань ЦЗ)

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради

За
окремими
ми планами

2.2. Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях
з територіальної оборони

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради,
районний військовий
комісаріат (за згодою)

за планом
Міноборони

України



3. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за
призначенням

3.1. Перевірка (обстеження) стану готовності органів
управління та сил ЦЗ:

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради

- до весняної повені  та дощових паводків у 2023
році;

Лютий -
березень

- до протипожежного захисту лісів, торфовищ і
сільгоспугідь у весняно-літній період 2023 року;

Квітень -
травень

- до виконання завдань у складних умовах осінньо-
зимового періоду

Вересень -
жовтень

3.2.
Перевірка протипожежного стану закладів освіти та
їх готовності до 2023-2024 навчального року

Відділ освіти, молоді та
спорту селищної ради,
керівники закладів
освіти

Липень -
серпень

3.3. Участь у проведенні комплексних профілактичних
відпрацювань населених пунктів  із найбільш
складною обстановкою з пожежами

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради

Протягом
року

3.4. Надання пропозицій селищній раді щодо створення
(або спільного утримання) підрозділів пожежної
охорони в сільській місцевості

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради, ,
районний сектор
управління Державної
служби надзвичайних
ситуацій України в
Сумській області (далі
– РСУДСНС) (за
згодою)

Протягом
року

3.5. Робота з організації діяльності добровільних
пожежних формувань та пожежно-технічних комісій
на підвідомчих об’єктах

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради,
РСУДСНС (за згодою)

Протягом
року

4. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх
виникнення

4.1. Виконання організаційних і практичних заходів щодо
підготовки та безаварійного пропуску весняної
повені і дощових паводків 2023 року

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради,

Протягом
року

4.2. Виконання організаційних і практичних заходів щодо
протипожежного захисту лісів та
сільськогосподарських угідь у весняно-літній період
2023 року

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та
уста0нов селищної
ради, РСУДСНС (за
згодою)

Лютий -
березень

4.3. Розробка плану розвитку фонду захисних споруд ЦЗ
на 2023 рік

Чупахівська селищна
рада

Травень-
червень

4.4. Підготовка рішень виконкому селищної ради про
виділення з селищного матеріального резерву

Чупахівська селищна
рада

У разі
потреби



матеріальних цінностей з метою запобігання та
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного,
природного характеру,та наслідків воєнних дій,
контроль за їх виконанням

5. Заходи щодо підготовки керівного складу та  фахівців, діяльність яких пов'язана з
організацією і здійсненням заходів з питань ЦЗ, навчання населення

5.1. Функціональне навчання керівного складу і фахівців
селищної ради, комунальних підприємств, установ та
організацій в навчально-методичному центрі
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Сумської області

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради,

Згідно з
планом

5.2. Проведення в закладах освіти селищної ради:
- Дня цивільного захисту;
- Тижня безпеки дитини.

Відділ освіти, молоді та
спорту селищної ради

Квітень -
травень

5.3. Провести заходи із організації роботи консультаційних
пунктів з питань пожежної безпеки та цивільного
захисту в селищній раді і

Чупахівська селищна
рада

Березень-
травень

6. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації
6.1. Участь у практичному тренуванні евакуаційних

органів району щодо виконання ними завдань за
призначенням

Чупахівська селищна
рада, керівники
підприємств та установ
селищної ради

За окремим
графіком

6.2. Уточнення плануючих документів у сфері ЦЗ та
евакуації населення у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій

Чупахівська селищна
рада

Протягом
року

6.3. Розробка та уточнення плану забезпечення
оповіщення, інформування населення про загрозу та
виникнення надзвичайних ситуацій

Чупахівська селищна
рада

Березень,
протягом

року

Секретар селищної ради                                         Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 14

05.01.2023                                                                                              смт Чупахівка

Про затвердження акту
обстеження зелених насаджень
що підлягають видаленню

Відповідно до ст.. 26, ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального
господарства та благоустрою Хижняк С.В., Чупахівська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від
05.01.2023 р. (Додається).

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  РІШЕННЯ
№ 15

05.01.2023                                                                                              смт Чупахівка

Про звіт про роботу
поліцейського  офіцера
громади  Чупахівської
селищної ради за 2022 рік

         Відповідно до статей 51, 52, 53 глави п’ятої Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт поліцейського офіцера громади
Чупахівської селищної ради Олександра Луценка про роботу за 2022 рік, виконком
селищної ради ВИРІШИВ:

1.Звіт  поліцейського  офіцера громади  Чупахівської селищної ради про роботу за
2022 рік  взяти до уваги.
2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                      Микола МАСЛЮК


