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питань, винесених на розгляд засідання виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради від 03.10.2022 року

№
п/п

Назва рішення №
рішення

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

108

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

109

3 Про організацію суспільно корисних робіт 110



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 12                                                                                від 03.10.2022

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 :
1/108. 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 № 108 приймається.

2/109. 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 № 109 приймається.

3/110. Про організацію суспільно корисних робіт
ДОПОВІДАЄ:Микола Маслюк - секретар Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 110 приймається.

Секретар селищної ради                            Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 108

03.10.2022                                                                                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»,  до статті 25, 59,
60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», акту приймання-
передачі товару №5  від 23.09.2022 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 громади в особі
Чупахівської селищної ради(Додаток 1).

      2.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради                                          Микола МАСЛЮК



Додаток 1

                                                                                      до рішення виконавчого

           комітету Чупахівської селищної ради

                                                                    від  03.10. 2022

№ Назва Кількість

1. Мука 1 тонна

2. Цукор 500 кілограм

3. Чай, 0,75 г 1 палета

4. Памперси для дорослих 12 упаковок

5. Памперси для дітей 4 упаковки

6. Памперси для дорослих 5 штук

7. Їжа готова до вживання (вареники) 20 упаковок

8. Одяг різний (секондхенд) 2 палети

9. Їжа готова до вживання (чіпси) 80 упаковок

10. Дитяче харчування 5 ящиків

11. Засоби для сну (вживане) 2 палети

Секретар селищної ради                                  Микола МАСЛЮК



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 109

03.10.2022                                                                                           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 виконавчого

           комітету Чупахівської селищної ради

                                                                    від 03.10. 2022 р.

№ Назва товару Кількі
сть

Одиниця
виміру

Вартість
за

одиницю
, грн.

Справед
лива

вартість,
грн

Сума,
грн.

1. Мука 1 тонна 20000,00 20000,00 20000,00

2. Цукор 500 кілограм 30,00 15000,00 15000,00

3. Чай, 0,75 г 1 палета 640,00 640,00 640,00

4. Памперси для
дорослих

12 упаковок 250,00 3000,00 3000,00

5. Памперси для
дітей

4 упаковки 200,00 800,00 800,00

6. Памперси для
дорослих

5 штук 20,00 100,00 100,00

7. Їжа готова до
вживання
(вареники)

20 упаковок 175,00 3500,00 3500,00

8. Одяг різний
(секондхенд)

2 палети 1000,00 2000,00 2000,00

9. Їжа готова до
вживання
(чіпси)

80 упаковок 240,00 19200,00 19200,00

10. Дитяче
харчування

5 ящиків 1800,00 9000,00 9000,00

11. Засоби для сну
(вживане)

2 палети 500,00 1000,00 1000,00

Всього 631 74240,00 74240,00

Секретар селищної ради                                  Микола Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 110
03.10.2022 смт Чупахівка

Про організацію суспільно корисних

робіт в умовах воєнного стану

На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації –
керівника обласної військової адміністрації від 06.09.2022 № 314-ОД «Про організацію
суспільно корисних робіт», розпорядження голови Охтирської районної державної
адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 30.09.2022 №115-ОД
«Про організацію суспільно корисних робіт», Порядку залучення працездатних осіб до
суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 753 (далі – Порядок), листа
військової частини А7320 від 30.09.2022 № 865 «Про залучення працездатних осіб до
виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану», з метою виконання
робіт, що мають оборонний характер, ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного
характеру, що виникли в період воєнного стану, та їх наслідків, задоволення потреб
Збройних Сил, інших військових формувань та сил цивільного захисту, забезпечення
функціонування національної економіки та системи забезпечення життєдіяльності
населення, керуючись статтею 34 пункт б) частина 7 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», указами Президента України від 24 лютого 2022 року
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,  від 14 березня 2022 року
№133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», від 18.04.2022
року № 259/2022 « Про продовження строку дії військового стану в Україні», від 17
травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»,
від 12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в
Україні», виконавчий комітет ВИРІШИВ:

1. Запровадити трудову повинність та організувати суспільно корисні роботи в
умовах воєнного стану на території Чупахівської територіальної громади (далі –
суспільно корисні роботи).

2.Залучити до суспільно корисних робіт таких осіб: працездатних осіб, у тому
числі осіб, що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом
здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану (крім працездатних
осіб, що залучені до роботи в оборонній сфері та сфері забезпечення життєдіяльності
населення і заброньовані за підприємствами у період воєнного стану з метою



виконання робіт, що мають оборонний характер, а також осіб, залучених до здійснення
заходів національного спротиву), а саме:

- зареєстрованих безробітних та інших незайнятих осіб, зокрема внутрішньо
переміщених.

3. Затвердити види, перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в
умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особина території
Чупахівської територіальної громади (додаток 1).

4. Затвердити замовника суспільно корисних робіт, де працюють працездатні
особи, що мають оборонний характер та розташовані на території Чупахівської
територіальної громади (Додаток 2).

5. Визначити відповідальних осіб, які за сприяння керівників замовників
(підприємств, установ, організацій) будуть забезпечувати оповіщення, збір і
комплектування груп працездатних осіб, що залучаються до виконання суспільно
корисних робіт відповідно Порядку(Додаток 2).

6. Охтирській міськрайонній філії Сумського обласного центру зайнятості
сприяти залученню зареєстрованих безробітних осіб до виконання суспільно корисних
робіт відповідно Порядку.

7. Фінансування суспільно корисних робіт, що виконуються зареєстрованими
безробітними, здійснити за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття, передбачених для виконання
громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру. Фінансування суспільно
корисних робіт здійснити шляхом спрямування коштів на оплату праці у розмірі
мінімальної заробітної плати, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, оплату проїзду в межах регіону до місця виконання робіт та у
зворотному напрямку (у разі потреби), відповідно Порядку.

8. У разі залучення до суспільно корисних робіт зареєстрованих безробітних
замовнику укласти договір про організацію та фінансування суспільно корисних робіт
з Охтирською міськрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості.

9. Довести дане рішення до відома населення через засоби масової інформації
шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Чупахівської селищної ради
відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

10.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради
03жовтня 2022 року № 110

Перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного стану,

до виконання яких залучаються працездатні особи

на території Чупахівської територіальної громади

- розчищення автомобільних доріг.

- заготівля дров для опалювального сезону військовим та населенню.

Секретар селищної ради Микола МАСЛЮК



Cекретар селищної ради                                                               Микола МАСЛЮК

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чупахівської селищної ради від
03  жовтня 2022 року № 110

Перелік замовників (підприємств, установ, організацій) суспільно корисних робіт, де працюють працездатні особи,
що мають оборонний характер та розташовані на території Чупахівської територіальної громади

№
п/п

Назва
підприємства

Об’єкт, на якому
виконуються

суспільно корисні
роботи

Види
суспільно
корисних

робіт

Кільк
ість
осіб

Критерії відбору
(за потреби)

Межі території,
транспортні

маршрути (або
організація

доставки до місця
проведення

суспільно корисних
робіт)

Місце та час
збору

працездатних
осіб, що

залучаються
до виконання

суспільно
корисних робіт

Строк
виконання
суспільно
корисних

робіт

Посадові
особи, які

відповідают
ь за

інформуван
ня,

оповіщення
та збір

працездатни
х осіб

Сума
коштів,
тис. грн.

Інші
питання,

вирішення
яких

сприятиме
виконанн
ю таких
робіт (у

разі
потреби)

вік професі
я

спеціаль
ність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Комунальне

підприємство
"Добробут"
Чупахівської
селищної ради

Автомобільна
дорога

Розчищення
автомобільних
доріг

3 Автомобіль ні
дороги:
смт. Чупахівка –
с. Оленинське
смт. Чупахівка –
с. Грінченкове
с. Лантратівка –
с. Олешня

КП «Добробут»
Чупахівської
селищної ради,
смт. Чупахівка,
вул.
Воздвиженська,
53

жовтень
листопад

Заступник
селищного
голови
С. Парнєков

Згідно з
укладеним
договором

2 Соціальні заклади
Чупахівської  ОТГ

Заготівля
дров для
опалювально
го сезону
військовим
та населенню

2 смт. Чупахівка КП «Добробут»
Чупахівської
селищної ради,
смт. Чупахівка,
вул.
Воздвиженська,
53

жовтень
листопад

Згідно з
укладеним
договором

ВСЬОГО 5 х х х х х х х х х




