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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 14.09.2022 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про внесення змін до селищних цільових програм по
галузях

91

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»

92

3 Про затвердження мережі класів та контингенту здобувачів
освіти закладів освіти Чупахівської селищної ради на
2022/2023 навчальний рік

93

4 Про внесення змін до складу комісії  з питань захисту прав
дитини

94

5 Про взяття на облік дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах

95

6 Про затвердження Плану заходів та дій при ураженні
об’єктів житлового фонду та об’єктів критичної
інфраструктури по Чупахівській селищній раді

96

7 Про затвердження акту обстеження зелених насаджень 97

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

98

9 Про проведення заходів з декомунізації та дерусифікації
назв закладів та об’єктів топоніміки в населених пунктах
Чупахівської селищної ради

99

10 Про розгляд заяви громадянина Лапіна О.І. щодо
громадського колодязя

100

11 Про внесення  змін до Програми призначення і виплати
компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги

101



з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік

12 Про включення об’єктів комунальної власності Чупахівської
селищної територіальної громади до переліків першого типу
та другого типу

102

13 Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги
у комунальну власність Чупахівської селищної
територіальної громади від Департаменту
соціального захисту населення Сумської
обласної державної адміністрації

103

14 Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги з
комунальної власності  Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс КЗ «Будинок культури
Чупахівської селищної ради» відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради

104

15 Про безоплатну передачу товару – гуманітарної допомоги з
комунальної власності Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс відділу соціального
захисту населення Чупахівської селищної ради

105

16 Про внесення змін до Положення про опікунську раду при
виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради,
затвердження Положення про опікунську раду при
виконавчому комітеті  Чупахівської селищної ради в новій
редакції, та затвердження складу опікунської ради при
виконавчому комітеті  Чупахівської селищної ради

106

17 Про уточнення та  присвоєння поштової адреси житловому
будинку , що знаходиться в селі П’яткине, вул. Охтирська,
Охтирського району Сумської області

107



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 11                                                                                від 14.09.2022

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 :
1/91. Про внесення змін до селищних цільових програм по галузях
ДОПОВІДАЄ: Анна Касьяненко – начальник фінансового відділу.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  91 приймається.

2/92. 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 №  92 приймається.

3/93. Про затвердження мережі класів та контингенту здобувачів освіти
закладів освіти Чупахівської селищної ради на 2022/2023 навчальний рік
ДОПОВІДАЄ: Валентина Полуйко – начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту.
В И Р І Ш И Л И: Рішення №  93 приймається.

4/94. Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини
ДОПОВІДАЄ:Галина Бистрицька – начальник служби у справах дітей.

В И Р І Ш И Л И: Рішення №  94 приймається.

5/95. Про взяття на облік дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах
ДОПОВІДАЄ: Галина Бистрицька – начальник служби у справах дітей.

В И Р І Ш И Л И: Рішення №  95 приймається.

6/96. Про затвердження Плану заходів та дій при ураженні об’єктів житлового
фонду та об’єктів критичної інфраструктури по Чупахівській селищній раді
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 96 приймається.

7/97. Про затвердження акту обстеження зелених насаджень
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 97 приймається.



8/98. 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.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 98 приймається.

9/99. Про проведення заходів з декомунізації та дерусифікації назв закладів
та об’єктів топоніміки в населених пунктах Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:  Світлана Хижняк –  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 99 приймається.

10/100. Про розгляд заяви громадянина Лапіна О.І. щодо громадського
колодязя ДОПОВІДАЄ: Світлана Хижняк – начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 100 приймається.

11/101.Про внесення  змін до Програми призначення і виплати компенсації
фізичним особам,які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі на 2022 рік
ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 101 приймається.

12/102. Про включення об’єктів комунальної власності Чупахівської
селищної територіальної громади до переліків першого типу та другого типу/
ДОПОВІДАЄ:Любов Арєхова – головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 102 приймається.

13/103.Про безоплатне прийняття товару – гуманітарної допомоги у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громади від
Департаменту соціального захисту населення Сумської  обласної державної
адміністрації
ДОПОВІДАЄ:Любов Арєхова – головний бухгалтер Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 103 приймається.

14/104. Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги з
комунальної власності  Чупахівської селищної  територіальної громади на
баланс КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної ради» відділу освіти,
культури,  туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:Любов Арєхова – головний бухгалтер  Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 104 приймається.



15/105. Про безоплатну передачу товару – гуманітарної допомоги з
комунальної власності Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс відділу соціального захисту населення
Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:Любов Арєхова – головний бухгалтер  Чупахівської селищної
ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 105 приймається.

16/106. Про внесення змін до Положення про опікунську раду при
виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради, затвердження Положення
про опікунську раду при виконавчому комітеті  Чупахівської селищної ради в
новій редакції, та затвердження складу опікунської ради при виконавчому
комітеті  Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ:Світлана Журавель – начальник відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 106 приймається

17/107.Про уточнення та  присвоєння поштової адреси житловому будинку ,
що знаходиться в селі П’яткине, вул. Охтирська, Охтирського району
Сумської області
ДОПОВІДАЄ:Микола МАСЛЮК – секретар Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 107 приймається

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 91

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін до селищних
цільових програм по галузях

Відповідно до пункту 22 статті 26, статті 28, статті 59 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі клопотання КП
«Добробут», метою якого є закупівля зимових шин та запасних частин для
соціального автобусу, виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Комунального
підприємства «Добробут» Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме п 8
паспорту Програми  викласти в новій редакції:
8  Обсяг фінансових

ресурсів,
 необхідних для
реалізації Програми
тис.гр.

594,7 (-18,31)

кошти селищного бюджету
тис.грн.

64,7 (-18,31)

кошти інших джерел не
заборонених законодавством
України тис.грн.

530,0

Внести зміни до додатку 1 «Перелік заходів Програми фінансової
підтримки Комунального підприємства «Добробут» доповнити та викласти в
новій редакції (додаток 1).

2. Внести зміни до Програми «Соціальний автобус» Чупахівської
селищної ради на 2022-2023 рр., а саме до п.6 паспорту програми доповнити
та викласти в новій редакції:
6 Обсяг фінансових ресурсів,

для реалізації програми 205 605,00 (+18 310,00)

3. Внести зміни до Програми фінансової підтритмки КНП «ЦПМСД»
Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме п 8 паспорту Програми
викласти в новій редакції:
8. Орієнтовний обсяг 2022 рік – 1529262,00 грн. (+92200,00 грн.)



фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми

Загальний обсяг фінансових ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

Внести зміни до додатку 1 Програми фінансової підтритмки КНП
«ЦПМСД» Чупахівської селищної ради на 2022 рік доповнити та викласти в
новій редакції (додаток 2).

4. Внести зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Чупахівської селищної ради на 2022 рік, а саме до п.9 паспорту програми
доповнити та викласти в новій редакції:
9. Перелік місцевих бюджетів, які

беруть участь у виконанні
програми:
Обласний бюджет:
Місцевий бюджет : 21 636,00 грн

(-46364,00 грн.)
Залучені кошти:
Із них
- місцевих підприємств
- спонсорські
- батьківські

16 500,00 грн

3 000,00 грн
13 500,00 грн

Внести зміни до додатку 1 Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Чупахівської селищної ради на 2022 рік доповнити та викласти в новій
редакції (додаток 3).

5. Внести зміни до Програми благоустрою  населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рр. а саме п 8
паспорту Програми викласти в новій редакції:

8

Загальний обсяг
фінансових ресурсів,
необхідних для
реалізації програми,
всього,           тис. грн.

2022 р.- 776,5,0 (+56,5)
2023 р. - 1100,0
2024 р. – 950,0

у тому числі:

8.2 кошти селищного
бюджету, тис. грн.

2022 р.- 476,5 (+56,5)
2023 р. - 800,0
2024 р. – 650,0

8.3
інших джерел, не
заборонених
законодавством України

2022 р.- 300,0
2023 р. - 300,0
2024 р. – 300,0

Внести зміни до додатку 1 Ресурсне забезпечення
Програми благоустрою неселенних пунктів Чупахівської селищної ради на
2022-2024 рр.

Джерела
фінансування

2022 рік
Тис.гр.

2023
рік
Тис.гр.

2024
рік
Тис.гр.

Всього
Тис.гр.



Селищний бюджет 476,5
(+56,5) 800 650 1926,5

Інші джерела 300 300 300 900

РАЗОМ: 776,5 1100 950 2770

Внести зміни до додатку 2 Заходи Програми благоустрою населених
пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-2024 рік.
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6. Рішення «Про внесення змін до селищних цільових програм по
галузях» в послідуючому подати на затвердження  чергової сесії.

7. 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

№ 92

14.09.2022                                                                                         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 КНП «ЦПМСД», Чупахівської
селищної ради, Чупахівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, відділу соціального захисту
населення, служби у справах дітей, виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки:
З ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 92 200,00 грн. та направити на
ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» КЕКВ 2610
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

З ТПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в
сумі 56 500,00 грн. та направити на ТПКВКМБ 0116030 «Організація
благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)».

З ТПКВКМБ 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів
з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» КЕКВ
2230 «Продукти харчування» в сумі 46 364,00 грн. та направити на
ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар».

З ТПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти» КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 141 567,02



грн. та направити на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг».

З ТПКВКМБ 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» 60 000,00 грн. та направити на ТПКВКМБ 0813160 «Надання
соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої
допомоги» КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню».

З ТПКВКМБ 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 500,00 грн. та
направити на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Чупахівської селищної
ради внести відповідні зміни до Програми оздоровлення та відпочинку дітей
Чупахівської селищної ради на 2022 рік

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чупахівської
селищної ради внести відповідні зміни до Програми фінансової підтримки
КНП «ЦПМСД» на 2022 рік .

Відділу соціального захисту населення внести відповідні зміни до
Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2022 рік.

Чупахівській селищній раді внести відповідні зміни до Програми
благоустрою  населених пунктів Чупахівської селищної ради на 2022-
2024 рр.

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 93

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження мережі класів
 та контингенту здобувачів освіти
 закладів освіти Чупахівської селищної ради
 на 2022/2023 навчальний рік

       Керуючись ст.ст.32,40 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст.4,ст.11 Закону України "Про освіту", ст.12
Закону України  "Про повну загальну середню освіту ", ст.14 Закону України
"Про дошкільну освіту", ст.10 Закону України "Про позашкільну освіту» та
розглянувши пропозиції закладів освіти  Чупахівської селищної  ради щодо
мережі класів та контингенту здобувачів освіти відповідно до потреб
населення у 2022-2023 навчальному році, з метою забезпечення реалізації
права дітей та молоді на здобуття дошкільної, повної загальної середньої
освіти, позашкільної освіти, виконавчий комітет Чупахівської селищної  ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити мережу класів і контингент здобувачів освіти закладів
загальної середньої освіти  Чупахівської селищної ради  на 2022/2023
навчальний рік. (Додаток 1)

2. Затвердити мережу інклюзивних класів  для навчання дітей з
особливими освітніми потребами у закладах освіти  Чупахівської селищної
ради  у 2022/2023 навчальному році. (Додаток 2)

3. Затвердити мережу груп і контингент  дітей дошкільних закладів освіти
Чупахівської селищної ради  на 2022/2023 навчальний рік. (Додаток 3)

4. Затвердити мережу гуртків ЦДЮТ  Чупахівської селищної ради на
2022/2023 навчальний рік (Додаток 4)

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

№ 94

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про внесення змін до складу комісії
 з питань захисту прав дитини

З метою ефективного правового та соціального захисту прав дітей,
відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України,
постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із
змінами, у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет Чупахівської
селищної ради ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до складу комісії з питань захисту прав дитини.
2. Вивести зі складу комісії з питань захисту прав дитини  Бекірову

Олену Русланівну, начальника відділу освіти, культури, туризму
молоді та спорту у зв’язку зі звільненням з посади.

3. Ввести до складу комісії Полуйко Валентину Володимирівну -
нового начальника відділу освіти,культури,туризму,молоді та
спорту  Чупахівської селищної ради.

4. Склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету
Чупахівської селищної  ради викласти в новій редакції (додаток 1).

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



                         Додаток 1

Склад
комісії з питань захисту прав дитини

Кужель Олександр
Володимирович

селищний  голова , голова комісії

Воробйова Людмила
Вікторівна

заступник селищного голови,
заступник голови комісії

Бистрицька Галина
Дмитрівна

начальник служби у справах дітей
Чупахівської селищної ради,
секретар комісії

Члени комісії:

Маслюк Микола
Миколайович

 секретар Чупахівської селищної ради

 Полуйко Валентина                   начальник відділу освіти, культури,туризму,
Володимирівна                            молоді та спорту Чупахівської селищної ради

Журавель  Світлана                      начальник відділу соціального захисту
Миколаївна                                   населення Чупахівської селищної ради

Луценко  Олександр                    дільничний  інспектор поліції
Анатолійович

Ашурова  Галина                         головний лікар Чупахівського КНП «Центр
Геннадіївна                                   первинної медико – санітарної допомоги»

Секретар селищної ради                                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 95

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка
Про взяття на облік дітей, які перебувають
у складних життєвих обставинах

    Керуючись статями 32, 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом  України «Про  охорону дитинства»
від 26.04.2001 № 2402-III, постановою Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини», постановою  Кабінету Міністрів
України від 01 червня 2020 р. № 585 « Про забезпечення соціального захисту
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах», враховуючи
рішення комісії з питань захисту прав дитини Чупахівської селищної ради від
01.09.2022 р. (протокол №3) виконавчий комітет Чупахівської селищної ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини Чупахівської
селищної ради від 01.09.2022 р.(протокол №3).
      2. Поставити  на облік  «Служби  у справах дітей Чупахівської селищної
ради»  неповнолітню Луценко Аделіну Олексіївну, 26.05.2010 р.н. як дитину,
що перебуває у складних життєвих обставинах та забезпечити ведення її
особової справи.
       3. Підготувати та направити до служби у справах дітей Охтирської
райдержадміністрації необхідні документи про постановку неповнолітньої
дитини Луценко Аделіни Олексіївни, 26.05.2010 р.н. на облік дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах та внесення інформації до
ЄІАС «Діти».
        4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на   заступника
селищного голови  Воробйову Л.В.

Секретар селищної ради                           Микола МАСЛЮК



ПРОТОКОЛ № 3

засідання  комісії з питань захисту прав  дитини

від   01 вересня   2022 року                                                   смт. Чупахівка

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

                                         ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:

      1.Про взяття на облік сім'ї та дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах.

 СЛУХАЛИ:
         Інформацію начальника служби у справах дітей Чупахівської  селищної
ради  Галини БИСТРИЦЬКОЇ про те, що до служби звернулась неповнолітня
дитина Луценко Аделіна Олексіївна, 26.05.2010 р.н. з проханням помістити її
в реабілітаційний центр.
         Дитина з багатодітної сім'ї. Батьки Луценки Ірина Геннадіївна та
Олексій Петрович  мають  п’ятеро  дітей.Проживають  за адресою: с.
Олешня, вул. Лермонтова,7
         В серпні до поліції надійшло повідомлення про зникнення Аделіни.
Офіцер дільничної поліції Луценко О.А. та працівники ювенальної превенції
знайшли цю дівчинку разом зі своєю двоюрідною сестрою Луценко Альоною
Ігорівною17.11.2008р.н. в орендованому будинку з дорослими чоловіками.
Тоді її було повернуто додому. Але згодом Аделіна заявила, що батьки її
б'ють і вона хоче проживати в центрі.
         25 серпня був здійснений візит в цю сім'ю, складений акт обстеження.
Мама стверджує,що ніякого фізичного насильства над нею немає. А
непорозуміння з донькою почались після її спілкування з Луценко Альоною,
яка  погано впливає на неї.
        Сама дівчинка стверджує, що і проживати окремо від батьків, у
реабілітаційному центрі, їй теж рекомендувала Альона.
        Вже пізніше, під час телефонної розмови, Аделіна відмовилась від ідеї
проживати в центрі і хоче проживати з батьками.



ВИРІШИЛИ:
          1. Відповідно до Закону України «Про  охорону дитинства»
від 26.04.2001 № 2402-III, постанов Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної із захистом прав дитини», від 03.10.2018 року №800 «Деякі
питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та
здоров’ю» взяти сім'ю Луценко Ірини Геннадіївни та  Луценка Олексія
Петровича на облік сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
         2. Поставити  на облік  «Служби  у справах дітей Чупахівської селищної
ради»  неповнолітню Луценко Аделіну Олексіївну, 26.05.2010 р.н. як таку,
що перебуває у складних життєвих обставинах та забезпечити ведення її
особової справи.
         3. Підготувати та направити до служби у справах дітей Охтирської
райдержадміністрації необхідні документи про постановку неповнолітньої
дитини Луценко Аделіни Олексіївни, 26.05.2010 р.н. на облік дітей, які
перебувають у складних життєвих обставинах та внесення інформації до
ЄІАС «Діти».

        4. Затвердити протокол засідання комісії на засіданні виконавчого
комітету Чупахівської селищної ради.
        5.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

                                                            Галина АШУРОВА

                                                            Олександр  ЛУЦЕНКО



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 96

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження
Плану заходів та дій при
ураженні об’єктів житлового
фонду та об’єктів критичної
інфраструктури
по Чупахівській селищній раді

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України « Про критичну інфраструктуру», на виконання п.2.1
протоколу № 4 засідання Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового
періоду 2022-2023 року під час воєнного стану від 27.07.2022, виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Плану заходів та дій при ураженні об’єктів житлового
фонду та об’єктів критичної інфраструктури по Чупахівській  селищній раді
(додаток).
          2. Відповідальним особам   забезпечити виконання заходів, визначених
Планом.

3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

          Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 97

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про затвердження акту
обстеження зелених насаджень

Відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на
виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006  № 1045
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №
349 «Про внесення змін до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах», керуючись підпунктом 7 пункту «а» статті
30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають
видаленню № 3 від 15.09.2022 р. (додається).

2. Згідно акту обстежень зелених насаджень видати дозвіл на видалення
зелених насаджень за адресою с.Олешня, вул.Довгого(додається).

3. Видалення зелених насаджень виконувати з дотриманням
встановлених заходів безпеки.

4. 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

№ 98

14.09.2022                                                                                         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 , виконком 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 № 47,
№ 48(додається).

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

№ 99

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про проведення заходів з
декомунізації
та дерусифікації назв закладів
та об’єктів топоніміки в
населених пунктах
Чупахівської селищної ради

З метою проведення заходів з дерусифікації, у зв’язку з військовою
агресією російської федерації проти України, щодо ліквідації символів
комуністичного тоталітарного режиму, на підставі Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,
керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Відділу житлово-комунального господарства та благоустрою
Чупахівської селищної ради розробити та подати пропозиції щодо
зміни назв об’єктів топоніміки , які популяризують російську культуру,
та об’єктів і символів комуністичного тоталітарного режиму.

2. Провести громадські обговорення в смт Чупахівка, с.Оленинське,
с.Грінченкове, с.Довжик, с.Новопостроєне, с.Олешня, с.Горяйстівка,
с.Комарівка, с.Нове,  щодо  ліквідації об’єктів і символів
комуністичного тоталітарного режиму та перейменування вулиць, які
популяризують російську культуру.

3. Рекомендувати сесії Чупахівської селищної  ради розглянути
результати вище вказаних громадських обговорень.

4. Здійснити заходи, передбачені у рішенні сесії Чупахівської селищної
ради щодо декомунізації, дерусифікації та ліквідації об’єктів і символів
комуністичного тоталітарного режиму на території Чупахівської
селищної ради.

5. 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

№ 100

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про розгляд заяви
громадянина Лапіна
О.І. щодо
громадського
колодязя

Керуючись ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Чупахівської селищної ради В И Р І Ш И В:

1. Залишити на  обліку громадський колодязь за адресою с.Лантратівка,
вул. Садова,9 згідно Акту обстеження(додаток).

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

№ 101

14.09.2022
                                                                                                        смт Чупахівка
Про внесення  змін до Програми призначення
і виплати компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі на 2022 рік

Керуючись ст. 25, 26, 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно 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», з метою підтримки
матеріального становища незахищених категорій громадян, заслухавши
інформацію начальника відділу соціального захисту населення  Чупахівської
селищної ради С.Журавель, Чупахівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

        1.Внести та затвердити зміни до Програми призначенняі виплати
компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги з доглядуна
непрофесійній основі на 2022 рік
         2. Підпункт «Ресурсне забезпечення Програми» пункту 4
«Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програмивикласти в новій редакції
(додаток 1). В іншій частині залишити без змін.

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

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



Додаток до рішення виконавчого
комітету № 101 від 14.09.2022 р.

Ресурсне забезпечення Програми

гривень

Обсяг коштів, які пропонується
залучати на виконання
Програми

Термін
виконання

Усього витрат на
виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього, 2022 460000,00

У тому числі:

селищний бюджет

2022 460000,00

Секретар селищної ради                                     Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 102

14.09.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про включення об’єктів

комунальної власності Чупахівської

селищної територіальної громади до переліків

першого типу та другого типу

Розглянувши звернення балансоутримувача, відповідно до пункту 31
статті  26, пункту 5 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 6 Закону України «Про оренду державного та комунального
майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03.06.2020 № 483
«Деякі питання оренди державного та комунального майна»,заслухавши
інформацію головного бухгалтера Арєхову Любов Леонідівну,виконавчий
комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

1. Включити об’єкт  комунальної власності Чупахівської селищної
територіальної громади до переліку першого типу, який може бути
переданий  в оренду шляхом проведення електронних торгів
(аукціону), згідно з додатком 1.

2. Включити об’єкти комунальної власності Чупахівської селищної
територіальної громади до переліку другого типу які можуть бути
передані в оренду без проведення електронних торгів (аукціону), згідно
з додатком 2.

3. Уповноважити секретаря селищної ради призначити відповідальних
осіб за здійснення передачу в оренду комунального майна.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
селищної ради з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних
відносин.

Секретар селищної ради                    Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                              до рішення виконавчого

          комітету Чупахівської селищної ради

                         від 14.09. 2022 р.

 Перелік першого типу

(комунальне майно, яке може бути передане в оренду на
аукціоні)

№
п/п

Назва
об’єкту Адреса

Площа
приміщенн

я, кв. м

Цільове
призначен

ня
використа
ння майна

Орендодав
ець

1. Нежитлове
приміщення

вул. Довгого,
17а, с. Олешня,

Охтирський
район,

Сумська
область

30,5 кв. м

Розміщення
обладнання

зв’язку

Чупахівська
селищна

рада

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



Додаток 2

                                                              до рішення виконавчого
Чупахівської селищної ради

                                                       від 14.09. 2022

 Перелік другого типу

(комунальне майно, яке може бути передано в оренду без
проведення аукціону)

№
п/
п

Назва об’єкту Адреса
Площа

приміщен
ня, кв. м

Цільове
призначення
використанн

я майна

Балансоутрим
увач

1.

Нежитлове
приміщення 2-

го поверху

Чупахівського
будинку
культури

вул.
Воздвиженська,5

3 , смт.
Чупахівка,

Охтирський
район, Сумська

область

35,4  кв.м.,

Офісне
приміщення
фінансовоговідділ
у Чупахівської
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради

2.

Нежитлове
приміщення 2-

го поверху

Чупахівського
будинку
культури

вул.
Воздвиженська,5

3 , смт.
Чупахівка,

Охтирський
район, Сумська

область

 25,0кв.м

Офісне
приміщення
відділу соціально
захисту населення
Чупахівської
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради

3.

Нежитлове
приміщення 2-

го поверху

Чупахівського
будинку
культури

вул.
Воздвиженська,5

3 , смт.
Чупахівка,

Охтирський
район, Сумська

область

10,4  кв.м

Офісне
приміщення
служби у справах
дітей Чупахівської
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради

4..

Нежитлове
приміщення

Чупахівського
будинку

культури 2-го

вул.
Воздвиженська,5

3 , смт.
Чупахівка,

Охтирський
район, Сумська

219,6 кв.м.

Офісні
приміщення
Чупахівької
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради



поверху область

5.

Нежитлове
приміщення

Олешанського
будинку
культури

вул. Довгого,
17а, с. Олеешня,

Охтирський
район, Сумська

область

58,8 кв.м.

Офісні
приміщення
Чупахівької
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради

6.
Нежитлове
приміщення

Вул.Будильська,
2 с. Оленинське,

Охтирський
район, Сумська

область

45,00 кв.м.

Приміщення для
надання медичних
послуг КНП
«ЦПМСД»
Чупахівської
селищної ради

Відділ освіти,
культури, туризму,
молоді та спорту
Чупахівської
селищної ради

7.

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 103

14.09.2022                                                                                      смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття товару –

гуманітарної допомоги у комунальну

власність Чупахівської селищної

територіальної громади від Департаменту

соціального захисту населення Сумської

обласної державної адміністрації

           Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», акту приймання-передачі товару №4 від 14.09.2022 р. між
Департаментом соціального захисту населення Сумської  обласної державної
адміністрації та Чупахівською селищною територіальною громадою

виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Прийняти безоплатно товар – гуманітарну допомогу від Департаменту
соціального захисту населення Сумської  обласної державної адміністрації у
комунальну власність Чупахівської селищної територіальної громадив особі
Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                       Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                            до рішення № 103 виконавчого

          комітету Чупахівської селищної ради

                від 14.09. 2022

№ Назва Кількість

1. Матраци 50 штук

2. Ковдри 50 штук

3. Сонячні світильники 50 штук

4. Каністри, 20л 20 штук

5. Одяг різний (секонд) 1 палета

6. Генератор 2,8 кВт (ENERGER) 1 штука

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 104

14.09.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги з комунальної
власності Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс
З «Будинок культури Чупахівської селищної ради» відділу освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25,
59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,акту оцінки
товару та акту приймання-передачі товару між Чупахівською селищною
радою та КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної ради» відділу освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
виконавчий комітет селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Передати  безоплатно товар – гуманітарну допомогу з комунальної
власність Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс КЗ
«Будинок культури Чупахівської селищної ради» відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради відділу освіти,
культури, туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради, а саме:

    -  Генератор 2,8 кВт (ENERGER)в кількості – 1 штука, вартість становить
18 000, 00 грн.

      2.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

№105

14.09.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про безоплатну передачу  товару – гуманітарної допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної  територіальної громади
на баланс відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради

     Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу»,  до статті 25,
59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  акту оцінки
товару та акту приймання-передачі товару  між Чупахівською селищною
радою та  відділом соціального захисту населення Чупахівської селищної
ради,  виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Передати  безоплатно товар – гуманітарну допомогу з комунальної
власність Чупахівської селищної  територіальної громади на баланс відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради (Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



                                                                                                   Додаток 1
                                до рішення №105

виконавчого  комітету Чупахівської селищної ради
                                                                    від 14.09. 2022

№ Назва товару Кільк
ість

Одиниц
я

виміру

Вартість
за

одиницю
, грн.

Справе
длива

вартіст
ь, грн

Сума,
грн.

1. Матраци 50 штук 600,00 30000,00 30000,00

2. Ковдри 50 штук 400,00 20000,00 20000,00

3. Сонячні світильники 50 штук 200,00 10000,00 10000,00

4. Каністри, 20л 20 штук 150,00 3000,00 3000,00

5. Одяг різний (секонд) 1 палета 1000,00 1000,00 1000,00

Всього: 171 64000,00 64000,00

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№106

14.09.2022                                                                                           смт Чупахівка

Про внесення змін до Положення про опікунську раду при виконавчому
комітеті Чупахівської селищної ради, затвердження Положення про
опікунську раду при виконавчому комітеті  Чупахівської селищної ради
в новій редакції, та затвердження складу опікунської ради при
виконавчому комітеті  Чупахівської селищної ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в
частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та
обмежено дієздатними особами, з метою дотримання принципів законності,
гуманності, неприпустимості приниження честі і гідності повнолітніх
громадян, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів,
керуючись Конституцією України, Сімейним кодексом України, Цивільним
кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Правилами
опіки і піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88, підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті
34, заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту
населення  Чупахівської селищної ради Світлани Журавель, виконавчий
комітет  селищної ради

В И Р І Ш И В :
1. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті
Чупахівської селищної радив новій редакції (додаток 1).

2. Затвердити склад опікунської ради привиконавчому комітеті  Чупахівської
селищної ради (додаток 2)

3. Організацію виконання цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                      Микола МАСЛЮК



             Додаток 1
             до рішення виконавчого
             комітету селищної ради
              від 14.09.2022 року №106

ПОЛОЖЕННЯ
про опікунську раду при виконавчому комітеті

Чупахівської селищної ради

1. Загальні положення
1.1.    Опікунська рада при виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради
(далі - Опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом і створюється з
метою надання допомоги виконавчому комітету у здійсненні ним функцій як
органу опіки та піклування.
Опікунська рада є дорадчим органом, головним завданням якого, є
попередній розгляд питань, що входять до компетенції органу опіки та
піклування.
1.2.    У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України,
Сімейним кодексом України, Цивільним кодексом України, Цивільним
процесуальним кодексом України, Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Правилами опіки та піклування, затвердженими
спільним наказом державного комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №
34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за №
387/3680), іншими нормативно-правовими актами з відповідних питань, а
також цим Положенням.
1.3.    Діяльність Опікунської ради здійснюється відповідно до чинного
законодавства на принципах законності, гласності, гуманності,
неприпустимості приниження честі і гідності громадян, які потребують
допомоги щодо забезпечення їх прав і інтересів.
1.4.    На підставі висновків та рекомендацій Опікунської ради, орган опіки та
піклування, а саме виконавчий комітет селищної ради, приймає рішення.
1.5.    До складу Опікунської ради входять представники органів місцевого
самоврядування, закладів охорони здоров’я, соціального захисту.
Склад Опікунської ради та зміни до її складу затверджуються рішенням
виконавчого комітету Чупахівської селищної ради.
1.6. Опікунську раду очолює голова, який за посадою є заступником
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Чупахівської
селищної ради. Голова опікунської ради має заступника, який у разі
відсутності голови опікунської ради виконує його функції.



2. Основні завдання та повноваження Опікунської ради
2.1.    Основним завданням Опікунської ради є розгляд та прийняття
відповідних проектів рішень і рекомендацій з питань соціально-правового
захисту осіб, визнаними судом недієздатними чи обмежено дієздатними,
фізичних дієздатних осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно
здійснювати свої права та виконувати обов’язки;
2.2.    На розгляд опікунської ради виносяться питання, які потребують
прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування щодо:
розгляду повідомлень фізичних, юридичних осіб про громадян, які
потребують опіки чи піклування;
встановлення опіки над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом
недієздатними;
встановлення піклування над повнолітніми особами, у разі визнання їх судом
обмежено дієздатними;
призначення та реєстрації помічника фізичній дієздатній особі, яка за станом
здоров’я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати
обов’язки;
звільнення помічника від виконання обов’язків за письмовою заявою
фізичної дієздатної особи, яка перестала потребувати допомоги помічника,
або письмовою заявою помічника, у зв’язку з неможливістю виконання ним
обов’язків помічника дієздатної фізичної особи;
погодження зняття з реєстрації місця проживання повнолітніх осіб, стосовно
яких встановлено опіку чи піклування;
встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках;
розгляду звернень щодо неналежного виконання опікунами
(піклувальниками) обов'язків щодо підопічних;
розгляду скарг на дії опікунів (піклувальників);
припинення опіки чи піклування та звільнення опікуна (піклувальника) від
повноважень;
участі у розгляді судами спорів, пов'язаних із захистом прав осіб, які
перебувають під опікою (піклуванням);
інших питань, віднесених до повноважень органу опіки та піклування.
2.3.    Опікунська рада організовує роботу по формуванню та веденню обліку
осіб, які мають статус недієздатних, обмежено дієздатних осіб.
На своїх засіданнях опікунська рада може розглядати і заслуховувати:
інформації членів Опікунської ради про наслідки обстежень стану утримання
та обслуговування підопічних у сім'ях опікунів (піклувальників), в закладах,
до яких вони влаштовані, про збереження і охорону належного підопічним
майна, витрачання опікунами пенсій, державної допомоги, аліментів, які
одержують підопічні, використання прибутків від їх майна та грошових
вкладів;
звіти опікунів (піклувальників) про виконання покладених на них обов'язків
щодо підопічних.
2.5.    Опікунська рада має право:
одержувати безоплатно у встановленому порядку необхідні для її діяльності
матеріали від державних органів місцевого самоврядування, підприємств,
організацій різних форм власності та громадян;



брати участь у судових засіданнях у справах за заявами про визнання осіб
недієздатними (обмежено дієздатними), у справах щодо захисту майнових та
житлових прав недієздатних (обмежено дієздатних) осіб;
залучати до роботи опікунської ради представників виконавчих органів для
підготовки пропозицій з питань, віднесених до компетенції органу опіки та
піклування.

3. Організація діяльності опікунської ради
1. Опікунська рада проводить свою роботу у формі засідань.

Засідання опікунської ради є правомочним за присутності на ньому простої
більшості членів від її загального складу.
3.2.    Організація скликання засідання опікунської ради та запрошення на
засідання заявників покладається на її секретаря по мірі надходження
матеріалів.
3.3.    Засідання опікунської ради веде її голова або за його відсутності
заступник.
3.4.    Голова опікунської ради:

· здійснює розподіл повноважень між членами опікунської ради;
· перед винесенням матеріалів на розгляд опікунської ради уважно

вивчає їх, проводить бесіди з особами, яких передбачається призначити
опікунами (піклувальниками), заінтересованими особами у вирішенні
питань соціального захисту недієздатних та обмежено дієздатних осіб;

· має вирішальний голос у разі рівного розподілу голосів членів ради
під час прийняття рішення на засіданні.

3.5.    Секретар опікунської ради:
приймає матеріали, які розглядатимуться на засіданні опікунської ради, не
менш як за 3 дні до засідання з метою реєстрації, ознайомлення і формування
порядку денного.
реєструє документи, які надходять на розгляд опікунської ради;
веде протоколи засідань та готує витяги з протоколу опікунської ради.
Протоколи засідань, витяги з протоколів та порядки денні зберігаються у
секретаря.
Обов’язки секретаря опікунської ради покладаються на начальника відділу
соціального захисту населення.
У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради, виконання його
обов’язків покладається головою опікунської ради на одного з членів
опікунської ради.
3.6.    Протокол засідання опікунської ради та витяги з нього підписуються
головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем
(членом, опікунської ради, що виконував його обов'язки).
3.7.    З питань, внесених на розгляд опікунської ради, доповідають члени
опікунської ради, представники органів місцевого самоврядування.
Кожне питання, як правило, розглядається і обговорюється в присутності
заявника (заявників).
Розгляд питань без присутності заявника (заявників) допускається лише за
наявності їх письмової згоди (прохання).
3.8.    Рішення опікунської ради приймаються відкритим голосуванням
простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні.



Окрема думка члена ради, який голосував проти прийняття рішення,
викладається в письмовій формі та додається до протоколу засідання
опікунської ради.

4. Строки розгляду справ
4.1.    Рішення по матеріалах, що надходять до Опікунської ради і не
потребують додаткового розгляду, приймається в місячний термін в
робочому порядку.

5. Прикінцеві положення
5.1.    Члени Опікунської ради виконують свої обов'язки на громадських
засадах. Керівники закладів, установ, підприємств та організацій всіх форм
власності зобов'язані сприяти діяльності Опікунської ради та її членів.
5.2.    Члени Опікунської ради не повинні розголошувати інформацію про
осіб, яку вони отримали в результаті роботи опікунської ради.

Секретар селищної ради                                           Микола МАСЛЮК



Додаток 2
до рішеннявиконавчогокомітету

Чупахівської селищної ради
від14.09. 2022 року  № 106

Склад
опікунської ради при виконавчому комітеті Чупахівської селищної ради

Воробйова Людмила Вікторівна  - голова опікунської ради, заступник
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів,

Григор’єва Олена Василівна, -заступник голови опікунської ради, в. о.
начальника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг
Чупахівської селищної ради»,

Журавель Світлана Миколаївна- секретаропікунської ради, начальник відділу
соціального захисту населення Чупахівської селищної ради,

Члени комісії:
Маслюк Микола Миколайович - секретар Чупахівськоїселищної ради,
Хижняк Світлана Володимирівна- начальник відділу житлово-комунального
господарстваЧупахівськоїселищної ради,
Полуйко Валентина Володимирівна- начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради,
Богдан Оксана Сергіївна- головний спеціаліст відділу соціального захисту
населення Чупахівської селищної ради,
Гутко Олена Анатоліївна – медична сестра КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Чупахівської селищної ради

Секретар селищної ради                                                    Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 107

14.09.2022                                                                                          смт Чупахівка

Про уточнення та  присвоєння поштової адреси житловому будинку , що
знаходиться в селі П’яткине, вул. Охтирська, 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  Жигаліна Миколи Михайловича про уточнення та присвоєння
поштової адреси житловому будинку, що належить йому на підставі
Свідоцтва про право особистої власності на житловий будинок в селі
П’яткине, вул. Охтирська, 44 Охтирського району Сумської області,
запропонована уточнена адреса: 42725, Сумська область, Охтирський район,
село  П’яткине, вул. Охтирська, 40, виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1.Присвоїти уточнену поштову адресу житловому будинку, що знаходиться в
селі П’яткине, вул. Охтирська,  Охтирського району Сумської області: 42725,
Сумська область, Охтирський район, село П’яткине, вул. Охтирська, буд.40.

2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                 Микола МАСЛЮК


