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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 17.06.2022 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про виконання рішення сімнадцятої позачергової сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від
25.05.2022 року «Про розгляд звернення директора
ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.

51

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»

52

3 Про внесення змін до додатків рішення шістнадцятої
позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної ради від 23.02.2022 року «Про внесення змін до
рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022
рік»»

53

4 Про закріплення території обслуговування за закладами
загальної середньої освіти

54

5 Про утворення  міждисциплінарної команди для організації
соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах,  із визначенням повноважень
служби у справах дітей

55

6 Про затвердження заходів з підготовки житлово-
комунального  господарствата об'єктів соціальної сфери
Чупахівської селищної ради до опалювального сезону 2022-
2023 років

56



7 Про затвердження актів обстеження житла(майна)
пошкодженого (зруйнованого) внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною
агресією російської федерації

57

8 Про утворення постійно діючої комісії з питань обстеження
технічного стану житлового фонду та адміністративно-
побутових будівель і споруд на території Чупахівської
селищної ради

58

9 Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що
знаходиться в селі Олешня, вул. Кленова, Охтирського
району Сумської області

59



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 08                                                                                від 17.06.2022

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 :
1/51. Про виконання рішення сімнадцятої позачергової сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 25.05.2022 року «Про розгляд
звернення директора ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  51 приймається.

2/52. 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 №  52 приймається.

3/53.Про внесення змін до додатків рішення шістнадцятої позачергової сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 23.02.2022 року «Про
внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого скликання Чупахівської
селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022 рік»»
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  53 приймається.

4/54. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної
середньої освіти
ДОПОВІДАЄ: Олена Бекірова – начальник відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 54 приймається.

5/55. Про утворення  міждисциплінарної команди для організації соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  із
визначенням повноважень служби у справах дітей



ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – начальник служби у справах дітей
Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 55 приймається.

6/56. Про затвердження заходів з підготовки житлово-комунального
господарствата об'єктів соціальної сфери Чупахівської селищної ради до
опалювального сезону 2022-2023 років
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 56 додається.

7/57. Про затвердження актів обстеження житла(майна) пошкодженого
(зруйнованого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією російської федерації
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 57 додається.

8/58. Про утворення постійно діючої комісії з питань обстеження технічного
стану житлового фонду та адміністративно-побутових будівель і споруд на
території Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк– начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ: Рішення № 58 додається.

9/59.Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в
селі Олешня, вул. Кленова, Охтирського району Сумської області
ДОПОВІДАЄ:Микола Маслюк – секретар Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 59 приймається.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 51

17.06.2022                                                                                          смт Чупахівка
Про виконання рішення сімнадцятої
позачергової сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 25.05.2022 року
«Про розгляд звернення директора
ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.

Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89 Бюджетного кодексу
України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рішенням сімнадцятої позачергової сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 25.05.2022 року «Про
розгляд звернення директора ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.», виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Зменшити обсяг доходів спеціального фонду селищного бюджету на
2022 рік за кодом класифікації доходів бюджету 50110000 «Цільові фонди,
утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» на суму
100 000,00 гривень.

2. Зменшити обсяг бюджетних призначень у частині видатків
головному розпоряднику коштів спеціального фонду– Чупахівської селищної
ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів ТПКВКМБ 0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і
фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»
КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 100 000,00 грн.

3. Фінансовому відділу Чупахівської селищної ради повернути кошти
на рахунок ТОВ «Жасмін».

4. Рішення «Про виконання рішення сімнадцятої позачергової сесії
восьмого скликання Чупахівської селищної ради від 25.05.2022 року «Про
розгляд звернення директора ТОВ «Жасмін» Єременко І.М.» 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

№ 52

17.06.2022                                                                                          смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
тринадцятої сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради
від 20.12.2021 року «Про бюджет
Чупахівської селищної територіальної
громади на 2022 рік»

Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89 Бюджетного кодексу
України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», клопотання відділу освіти, культури, туризму,
молоді та спорту, Чупахівської селищної ради, виконавчий комітет
Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у

містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2111
«Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн. та направити на ТПКВКМБ 0614030
«Забезпечення діяльності бібліотек» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі
10 000,00 грн.

2. 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.

3. 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

№ 53

17.06.2022                                                                                          смт Чупахівк

Про внесення змін до додатків рішення
шістнадцятої позачергової сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради
від 23.02.2022 року «Про внесення змін до
рішення тринадцятої сесії восьмого скликання
Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року
«Про бюджет Чупахівської селищної
територіальної громади на 2022 рік»»

Керуючись статтею 22, частиною 8 статті  78, 89 Бюджетного кодексу
України, підпунктом 1 пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до додатку 2 «Фінансування бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2022 рік» графі 6 «У тому числі бюджет
розвитку» та викласти його у новій редакції.

2. Внести зміни до додатку 3 «Розподіл видатків бюджету Чупахівської
селищної територіальної громади на 2022 рік» графі 11 «У тому числі
бюджет розвитку» та викласти його у новій редакції.

3. Рішення «Про внесення змін до додатків рішення шістнадцятої
позачергової сесії восьмого скликання Чупахівської селищної ради від
23.02.2022 року «Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії восьмого
скликання Чупахівської селищної ради від 20.12.2021 року «Про бюджет
Чупахівської селищної територіальної громади на 2022 рік » в послідуючому
подати на затвердження  чергової сесії.

4. 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

№ 54
15.06. 2022 р.                                                                            смт Чупахівка

Про закріплення території
обслуговування за закладами
загальної середньої освіти

 На виконання статті 66 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету
Міністрів України від 13.09.2017 №684 «Про затвердження Порядку ведення
обліку дітей дошкільного, шкільного віку  та учнів» ( зі змінами), з метою
забезпечення доступності до освітніх послуг, виконком Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Закріпити територію обслуговування за закладами загальної
середньої освіти, що належать до комунальної форми власності  ( додаток 1)

2.Дозволити Олешнянському навчально-виховному комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти імені Героя
Радянського Союзу Степана Долгого Чупахівської селищної ради надавати
освітні послуги жителям сіл Мартинівка, Стара Іванівка.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Людмилу
Воробйову

Секретар селищної ради                                            Микола МАСЛЮК



                                                                                                    Додаток  1

Території обслуговування,

закріплені за закладами загальної середньої освіти Чупахівської селищної
територіальної громади

№

з/п

Назва закладу освіти Населені пункти

1 Чупахівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської
області

смт Чупахівка, с.Оленинське,

с.Грінченкове, с.Соборне,
с.Довжик, с.П’яткине,
с.Лантратівка,с. Духовниче

2 Олешнянський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – заклад дошкільної
освіти імені Героя Радянського
Союзу Степана Долгого
Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської
області

с.Олешня, с.Новопостроєне,

Секретар селищної ради                                                          Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 55
15.06. 2022 р.                                                                            смт Чупахівка

Про утворення  міждисциплінарної команди
для організації соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих
обставинах,  із визначенням повноважень
служби у справах дітей

        Керуючись  ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Порядком забезпечення соціального захисту дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які
постраждали від жорстокого поводження, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про забезпечення
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах»,   з метою організації соціального захисту дітей, які перебувають
в складних життєвих обставинах,   виконавчий комітет Чупахівської
 селищної ради ВИРІШИВ:

       1. Утворити міждисциплінарну команду  для організації соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та
затвердити її склад.
       2. Затвердити положення міждисциплінарної команди для організації
соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.
       3. Надати службі у справах дітей Чупахівської селищної ради
повноваження щодо організації діяльності міждисциплінарної команди
шляхом формування її персонального складу на підставі пропозицій
суб’єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка
перебуває у складних життєвих обставинах, проведення засідань
міждисциплінарної команди.
       4.   Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

           Секретар селищної ради                   Микола МАСЛЮК



                                 Додаток 1
                                                                        до рішення виконавчого комітету

                                                               Чупахівської селищної ради
                                          15.06.2022 № 55

Склад
міждисциплінарної команди

для організації соціального захисту дітей,
які перебувають у складних життєвих обставинах

1.Начальник служби у справах дітей Чупахівської селищної ради
Бистрицька Г.Д., голова міждисциплінарної команди.

2.Провідний спеціаліст служби у справах дітей Чупахівської селищної
ради Гончар Т.В., секретар міждисциплінарної команди.

Члени міждисциплінарної команди

3. Заступник селищного голови Воробйова Л.В.

     4. Начальник відділу соціального захисту населення Чупахівської
селищної ради

         Журавель С.М.

     5. Начальник відділу освіти, культури, молоді та туризму Чупахівської

         селищної ради Бекірова О.Р.

     6. Головний лікар КНП «ЦПМСД Чупахівської селищної ради»

         Ашурова    Г.Г.

               Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



                                  Додаток 2
                                                                        до рішення виконавчого комітету

                                                               Чупахівської селищної ради
                                              15.06.2022 № 55

Положення про міждисциплінарну команду
для організації соціальног о захисту

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

        1.   Міждисциплінарна команда утворюється рішенням виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради та керується у своїй діяльності
постановами абінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
(зі змінами), від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
         2. Основними завданнями міждисциплінарної команди є:
2.1.Прийняття узгоджених дій та рішень в інтересах дитини;
2.2. Аналіз інформації про дитину, її сім’ю, складні життєві обставини, в
яких вона перебуває, результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у
соціальних послугах, здатності батьків здійснювати догляд та виховання
дитини, рівня виконання ними батьківських обов’язків;
2.3. Розроблення, виконання, систематичний (щоквартальний) перегляд і
коригування індивідуального плану із забезпеченням відповідності
запланованих заходів інтересам дитини, а також індивідуального плану
надання соціальних послуг, у тому числі плану соціального супроводу сім’ї
дитини;
2.4. Ініціювання розгляду питання щодо соціального захисту дитини, яка
перебуває у складних життєвих обставинах, на засіданні комісії з питань
захисту прав дитини, зокрема щодо обов’язковості надання соціальних
послуг
(проходження індивідуальних корекційних програм) особам у разі
невиконання
ними батьківських обов’язків, вчинення домашнього насильства чи
жорстокого
поводження з дитиною;
2.5. У разі, коли дитина перебуває у складних життєвих обставинах
виключно у зв’язку із булінгом (цькуванням), заходи, визначені цим
пунктом,



вживаються комісією з розгляду випадку булінгу (цькування), утвореною
закладом освіти, в якому зафіксовано такий випадок, відповідно до Порядку
реагування на випадки булінгу (цькування), затвердженого МОН.
3. Склад міждисциплінарної команди:
3.1. Міждисциплінарна команда утворюється у складі голови команди,
секретаря та членів команди;
3.2. Головою команди є начальник служби у справах дітей Чупахівської
селищної ради, секретарем - провідний спеціаліст.  До складу команди
входять суб’єкти виявлення та/або організації соціального захисту дітей, що
здійснюють свої повноваження на території Чупахівської селищної  ради;
3.3. Голова, секретар та члени міждисциплінарної команди беруть участь у
її роботі на громадських засадах.
4. Організація роботи міждисциплінарної команди:
4.1. Робота міждисциплінарної команди проводиться у формі засідань;
4.2. Рішення міждисциплінарної команди оформляються протоколом, а
питання щодо стану їх реалізації розглядається на наступних засіданнях;
4.3. Служба у справах дітей селищної  ради організовує діяльність
міждисциплінарної команди шляхом формування її персонального складу на
підставі пропозицій суб’єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній
дитині, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

Секретар селищної ради                                   Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 56
15.06. 2022                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження заходів з підготовки
 житлово-комунального  господарства
та об'єктів соціальної сфери
Чупахівської селищної ради
до опалювального сезону 2022-2023 років

       Заслухавши інформацію начальника віділу житлово-комунального
господарства та благоустрою Хижняк С., стосовно плану заходів підготовки
житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери
Чупахівської селищної ради до опалювального сезону 2022-2023 років та
керуючись статтями 28, 29,30  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
В И Р І Ш И В:

1. З метою належної та своєчасної підготовки житлово-комунального
господарства та об’єктів соціальної сфери Чупахівської селищної
ради  до опалювального сезону 2022-2023 років,  затвердити план
заходів з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів
соціальної сфери Чупахівської селищної ради до роботи в осінньо-
зимовий період 2022-2023 років (Додаток).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



Додаток 1

План заходів
з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери

Чупахівської селищної ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

№
з\п

Зміст заходу Відповідальний
за виконання

Строк
виконання

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Вирішення проблемних питань з метою  належної та своєчасної підготовки житлово-
комунального господарства та об’єктів бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий
період
Заклади охорони здоров'я:
        -    проведення переобладнання та ремонту в Чупахівській АЗПСМ.

Заклади освіти:
        -    придбання бензопили штиль та паливно мастильних матеріалів для
забезпечення її роботи.

  Заклади культури:
- ремонт покрівель;
- заміна вікон;
КП «Добробут»

      -     підготувати  спеціалізовану техніку до роботи в зимових умовах для очищення
вулиць та траурів від снігового покриву;
     -      укласти угоду з дорожнім підприємством  про надання послуг з очищення
вулиць від снігового покриву, у разі виникнення надзвичайної ситуації;
    -      створити необхідний запас пісчаної суміші для посипання доріг та тротуарів

Керівники
установ
Парнєков С.Є.
Хижняк С.В.

Ашурова Г.Г.
Бекірова О.Р.

Берест Л.М.

Мартишко С.М.

01.10.2022



населених пунктів;
    -      провести роботи по підготовці водопровідного господарства ( зокрема
утеплення люків)
   -      забезпечення наявності шанцевих інструментів.

2 Перевірка стану конструкцій приміщень, покрівлі об’єктів  на виявлення можливих
пошкоджень

керівники 01.07.2022

3 Планова повірка обладнання керівники 15.08.2022
4 Забезпечення  перевірки  систем опалення, водопостачання та стану теплоізоляції

тепломережі на об’єктах
керівники 30.09.2022

5 Навчання персоналу керівники 15.09.2022
6 Створення необхідного резерву твердого палива керівники 15.10.2022

7 Забезпечення контролю за витрачанням енергоносіїв, приймати міри по їх економії та
призначити відповідальних

керівники 15.07.2022

8 Організувати, відповідно до бюджетних призначень, виконання запланованих обсягів з
капітального та поточного ремонту вулично-шляхової мережі.

виконком 15.10.2022

9 Провести зустрічі з агропідприємцями стосовно надання допомоги в з очищенні
автомобільних доріг місцевого значення та вулиць населених пунктів від снігового
покриву

Парнєков С.Є. 15.09.2022

10 Керівникам комунального підприємства, установ та організацій селищної ради
забезпечити надання інформації відділу   житлово-комунального господарства та
благоустрою Чупахівської селищної ради  про хід виконання плану заходів станом 25
число щомісяця, починаючи з червня по 15 жовтня поточного року.

Керівники 20.06.2022

Секретар селищної ради                                                                       Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 57
15.06. 2022 р.                                                                            смт Чупахівка

Про затвердження актів
обстеження житла(майна)
пошкодженого (зруйнованого)
внаслідок надзвичайної
ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною
агресією російської федерації

  Відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України механізму
проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії Росії
будівель і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для
визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання
відновлювальних робіт або демонтажу, з метою фіксації завданих
пошкоджень; відповідно проекту постанови «Про внесення змін до Порядку
проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів
будівництва» прийнятого на урядовому засіданні 5 квітня 2022 року;
змінами до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію
об’єктів будівництва, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 12.04.2017 № 257,відповідно до ст.30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника
відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Світлани
Хижняк ,виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити акти обстеження житла(майна) пошкодженого
(зруйнованого)  внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру,
спричиненої збройною агресією російської федерації в кількості
39 (тридцять дев’ять).

2.   Контроль за виконанням 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

№ 58
15.06. 2022                                                                             смт Чупахівка

            Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»  , відповідно до постанови від 26.04.1984 р.№ 189 «Про порядок
обстеження стану жилих будинків з метою встановлення жилих будинків і
жилих приміщень непридатними для проживання», в зв’язку з необхідністю
утримання в належному стані житлового фонду селищної ради, виконавчий
комітет Чупахівської селищної  ради ВИРІШИВ :

1. Затвердити Положення про комісію по обстеженню технічного стану
житлового фонду, та адміністративно-побутових будівель і споруд на
території Чупахівської селищної ради (додаток 1).

2. Затвердити склад комісії по обстеженню технічного стану житлового
фонду,та адміністративно-побутових будівель і споруд на території
Чупахівської селищної ради (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                      Микола МАСЛЮК

Про утворення постійно
діючої комісії з питань
обстеження технічного стану
житлового фонду та
адміністративно-побутових
будівель і споруд на території
Чупахівської селищної ради



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 59
17.06. 2022                                                                                смт Чупахівка

Про присвоєння поштової адреси житловому будинку , що знаходиться в
селі Олешня, вул. Молодіжна, Охтирського району Сумської області

             Керуючись підпунктом 10 пункту «б»  статті 30, статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком присвоєння
адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим
Постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690, рішенням
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від 30.09.2020 № 57 «Про
затвердження Положення «Про порядок присвоєння та зміни поштових адрес
(поділ з присвоєнням окремого поштового номера) об’єктам нерухомого
майна на території Чупахівської селищної ради», розглянувши заяву
громадянина Алатарцева Віталія Миколайовича про присвоєння поштової
адреси житловому будинку, що знаходиться в селі Олешня, вул. Молодіжна,
Охтирського району Сумської області, запропонована адреса: 42726, Сумська
область, Охтирський район, село Олешня, вул. Молодіжна, буд. 14,
виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1.Присвоїти поштову адресу житловому будинку, що знаходиться в селі
Олешня, вул. Молодіжна,  Охтирського району Сумської області: 42726,
Сумська область, Охтирський район, село Олешня, вул. Молодіжна, буд. 14.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                Микола МАСЛЮК


