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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 21.11.2022 року
№
п/п

Назва рішення №
рішення

1 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради від 03.10.2022 року №110

129

2 Про затвердження норм витрат паливно-мастильних
матеріалів  на роботу бензинового генератора «ENERGY»та
бензокос ,що стоять на балансі КЗ «Будинок культури
Чупахівської селищної ради»

130

3 Про передачу аварійних дерев в господарське
розпорядження КП «Добробут»

131

4 Про безоплатне прийняття гуманітарної
(благодійної)допомоги у комунальну  власність
Чупахівської селищної територіальної громади від
Ужгородської районної благодійної організації «Допомога
народу України»

132

5 Про безоплатну передачу гуманітарної (благодійної)
допомоги  з комунальної  власності Чупахівської селищної
територіальної громади на баланс відділу соціального
захисту населення Чупахівської селищної ради

133



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 14                                                                                від 21.11.2022

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 :
1/129. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 03.10.2022 року №110
ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк  -  начальник відділу житлово –
комунального господарства та благоустрою Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 129 приймається.

2/130. Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів  на
роботу бензинового генератора «ENERGY»та бензокос ,що стоять на балансі
КЗ «Будинок культури Чупахівської селищної ради»
ДОПОВІДАЄ:Валентина Полуйко  -  начальник відділу освіти, культури,
туризму, молоді та спорту Чупахівської селищної ради.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 130 приймається.

3/131.Про передачу аварійних дерев в господарське розпорядження КП
«Добробут»
ДОПОВІДАЄ:Світлана Хижняк -  начальник відділу житлово – комунального
господарства та благоустрою.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 131 приймається.

4/132.Про безоплатне прийняття гуманітарної (благодійної)допомоги у
комунальну  власність Чупахівської селищної територіальної громади від
Ужгородської районної благодійної організації «Допомога народу України»
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -  головний бухгалтер.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 132 приймається.

5/133.Про безоплатну передачу гуманітарної (благодійної) допомоги  з
комунальної  власності Чупахівської селищної  територіальної громади на
баланс відділу соціального захисту населення Чупахівської селищної ради
ДОПОВІДАЄ: Любов Арєхова -  головний бухгалтер.
ВИРІШИЛИ:Рішення № 133 приймається.

Cелищний голова                                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 129
21.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від 03.10.2022 року
№110

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», Указом Президента України від 24 лютого
2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого
Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними
Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від
15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022,
затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17
травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022
року № 2263-IX, та Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим
Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022
року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року №
2738-IX) виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1.Доповнити види, перелік видів суспільно корисних робіт, що виконуються в
умовах воєнного стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на
території Чупахівської територіальної громади (додаток 1, додаток 2).

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету
Чупахівської селищної ради
21 листопада 2022 року №129

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;
- вантажно – розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги.

                    Селищний голова                        Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чупахівської
селищної ради від  21 листопада 2022 року №129

Перелік замовників (підприємств, установ, організацій) суспільно корисних робіт, де працюють працездатні особи,
що мають оборонний характер та розташовані на території Чупахівської територіальної громади
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          Селищний голова                            Олександр КУЖЕЛЬ
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ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 130
21.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Про затвердження норм витрат
 паливно-мастильних матеріалів
 на роботу бензинового генератора
 «ENERGER» та бензокос ,що стоять
 на балансі КЗ «Будинок культури
Чупахівської селищної ради»

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши акт комісії по
проведенню контрольних замірів витрат пального та мастила на роботу
бензинового генератора 2,8кВт «ENERGER» та з метою обліку витрат
паливно- мастильних матеріалів на роботу бензокос,  виконавчий комітет
селищної   ради ВИРІШИВ:

1.  Затвердити наступні норми витрат паливно-мастильних матеріалів
на роботу бензинового генератора«ENERGER» :

1.1. палива – 1,4 л бензину на 1 годину роботи;
1.2. машинного мастила при його заміні об’ємом 1,1 л у таких

випадках:
– перший місяць (або через 30 годин роботи);
– через 6 місяців (або через 100 годин роботи).
2. На основі показників середніх питомих витрат палива.які вказані в

інструкціях з експлуатації бензокос затвердити норми використання паливно-
мастильних матеріалів на їх роботу:

Витрати бензину на бензокосу – 1,5 л  на відпрацьовану мотогодину
Витрати двохтактного масла на бензокосу -25 мл на 1 л бензину
3. При списанні паливно-мастильних матеріалів для відповідного

обладнання керуватися даними нормами витрат.
4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 131
21.11.2022                                                                                     смт Чупахівка

Керуючись п.36 частини 1 статті 26 Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до «Акту № 5 обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню» від 03.12.2021, заслухавши
інформацію секретаря селищної ради Миколи МАСЛЮКА, про передачу
аварійних дерев в господарське розпорядження КП «Добробут» Чупахівська
селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. З метою забезпечення безперебійної господарської діяльності та
фінансової підтримки КП «Добробут» Чупахівської селищної ради
передати в господарське розпорядження КП «Добробут» Чупахівської
селищної ради аварійні дерева за «Актом № 5  обстеження зелених
насаджень, що підлягають видаленню» від 03.12.2022 р.(додається), в
кількості 10 дерев.

2. Надати дозвіл КП «Добробут» Чупахівської селищної ради на
видалення аварійних дерев та санітарно-формуючу обрізку дерев, які
знаходяться на приватних територіях та територіях комунальних
закладів та підприємств, за рахунок власного бюджету.

3. Надати дозвіл КП «Добробут» Чупахівської селищної ради на
реалізацію дров та дровяного довгоміру за ринковими цінами згідно з
Актом оприбуткуваня дров та дров'яного довгоміру, затвердженого
рішенням виконкому Чупахівської селищної ради. Отриманий
фінансовий ресурс  використовувати для поповнення обігових коштів
КП «Добробут»

4.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                               Олександр КУЖЕЛЬ

Про передачу аварійних дерев
в господарське розпорядження
КП «Добробут»



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 132
21.11.2022                                                                                      смт Чупахівка

Про безоплатне прийняття

гуманітарної (благодійної)допомоги у комунальну

власність Чупахівської селищної

територіальної громади від Ужгородської районної

благодійної організації «Допомога народу України»

Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону
України», до статті 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», акту приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги №
б/н від 01.11.2022 р. між Ужгородською районною благодійною організацією
«Допомога народу України» та Чупахівською селищною територіальною
громадою виконавчий комітет Чупахівської селищної ради ВИРІШИВ:

      1.Прийняти безоплатно гуманітарну(благодійну) допомогу № б/н між
Ужгородською районною благодійною організацією «Допомога народу
України» 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.

Селищний голова                                  Олександр КУЖЕЛЬ



Додаток 1

№ Назва Кількість
1. Матраци 40 шт

Селищний голова                                             Олександр КУЖЕЛЬ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
Охтирського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ 133

21.11.2022                                                                                         смт Чупахівка

Про безоплатну передачу гуманітарної (благодійної) 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.

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ



                                                                                                                  Додаток 1

№ Назва товару
Кількі

сть
Одини

ця
виміру

Вартість
за

одиницю
, грн.

Справед
лива

вартість,
грн

Сума,
грн.

1. Матраци 40 шт 2 000,00 2 000,00 80 000,00
Всього 80 000,00

Всього: 80 000,00 грн.  (Вісімдесят тисяч гривень 00 копійок)

Селищний голова                                   Олександр КУЖЕЛЬ


