
Інформація про хід виконання плану роботи виконавчого комітету 
Тупичівської сільської ради за ІІ півріччя 2021 року 

За ІІ півріччя 2021 року проведено 7 засідань виконавчого комітету: 6 

засідань планових: 21 липня, 18 серпня, 15 вересня, 20 жовтня, 17 листопада, 
15 грудня 2021 року і одне засідання, 29 вересня 2021 року, позачергове на 
якому вирішувалися термінові  питання щодо тимчасового влаштування 
дитини до комунального некомерційного підприємства «Прилуцький 
обласний будинок дитини «Надія» та стосовно потреби щодо спрямування у 
2021 році Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  на 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування. На планових засіданнях виконавчого комітету були розглянуті 
наступні питання: 

- Виконання бюджету Тупичівської сільської ради за І півріччя 2021 

року; 

- Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в закладах 
дошкільної освіти Тупичівської сільської ради на 3 та 4 квартали  2021 

року; 

- Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями громадян за 
підсумками І півріччя 2021 року; 

- Про стан протипожежної безпеки в закладах соціально-культурної 
сфери Тупичівської ТГ;  

- Про затвердження актів обстеження зелених насаджень та видачу 
ордерів на видалення аварійно- небезпечних дерев; 

- Про влащтування  жителя с. Бурівка, до інтернатної установи; 

- Про взяття на квартирний облік дитини позбавленої батьківського 
піклування;  

- Про організацію заходів до 30-річчя Дня Незалежності України; 

- Про надання дозволу на перепоховання останків загиблих воїнів; 

- Про призначення соціальних виплат жителям громади; 

- Про розгляд та схвалення прогнозу бюджету Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2022-2024 роки; 

- Про готовність закладів освіти до роботи в новому 2021-2022 

навчальному році; 
- Про встановлення вартості харчування учнів в закладах ЗСО 

Тупичівської сільської ради; 
- Про роботу працівників  територіального центру  по обслуговування 

одиноких пристарілих громадян;    
- Про  медичне обслуговування населення Тупичівської  громади; 
- Про затвердження логотипу Тупичівської сільської територіальної 

громади; 

- Про роботу КЗ «Тупичівська сільська бібліотека» Тупичівської 
сільської ради та її філій по обслуговуванню населення територіальної 
громади; 

- Про виконання  бюджету Тупичівської сільської територіальної  
громади за підсумками 9 місяців 2021 року; 



- Про стан сплати обов’язкових платежів платниками податків усіх форм 
власності, що  розташовані на території сільської ради; 

- Про  орієнтовний план роботи виконавчого комітету Тупичівської 
сільської ради на І півріччя 2022 року; 

- Про проект бюджету Тупичівської сільської територіальної громади на 
2022 рік 

- Про надання дозволів на вчинення правочину 

та ряд інших питань по яких було прийнято 85 рішень. 

В ІІ півріччі 2021 року були проведені культурно-масові заходи: 

- фотогалерея «Моя родина – щасливі моменти» до Всеукраїнського дня 
сім’ї; 

- квест – гра «Купальські розваги» - Великолиственський БК; 

- онлайн тренінг «Прозорість бюджетного процесу та фінансового 
управління в громаді» - представники програми DOBRE; 

- вечір ретро музики – Вихвостівський БК; 

- навчання депутатів «Організація роботи ради» представники програми 
DOBRE; 

- свято «Літо, ох літо»- заклади культури; 

- Онлайн-навчання депутатів «Інструменти роботи депутата» - 
представники програми DOBRE; 

- Шаховий турнір між представниками старостатів до всесвітнього дня 
шахів – відділ ОКМС» -; 

- літні читання «Книга чи комп’ютер»- бібліотечні заклади; 
- книжкова виставка «Православна моя Україна»; 

- екскурсія –подорож «Заповідні місця рідного краю» - 
Великолиственська с/б; 

- День громади- концертна програма «Моя маленька Батьківщина; 

- Урочисте вручення державної нагороди – почесного звання України 
«Мати - героїня; 

- Година спілкування «Краса української хустки» - філіїї бібліотек; 

- Зустріч з експертами програми DOBRE, тренінг з написання ІТ планів; 

- День села В. Листвен «Село моє – доля моя!»; 

- Виставка малюнків до Дня спорту «Зі спортом ми дружимо» 

Великолиственський БК; 

- Концертні програми до Дня незалежності України «Україна – 

назавжди, свобода – навік» - КЗ «Тупичівський сільський БК та її філії; 
- Участь спортивної команди громади у Всеукраїнських змаганнях в м. 

Скадовськ; 
- День села Куликівка; 

- Акція «Сонях» до Дня пам’яті загиблих під Іловайськом – заклади 
освіти; 

- Круглий стіл по обговоренню молодіжної програми - DOBRE ; 

- Засідання робочої групи з розроблення плану вдосконалення 
пріорітетних послуг - DOBRE»; 



- Турнір з більярду «Більярдний weekend 2021» до дня спорту; 

- Свято першого дзвоника – освітні заклади; 

- Година спілкування «Щасливої дороги в країну знань» - бібліотеки 
філії; 

- Візит делегації Дмитрівської ТГ; 

- День пам’яті жертв Бабиного Яру; 

- Година спілкування «Від серця до серця» - бібліотечні заклади; 
- Заходи з нагоди Дня учителя – освітні заклади; 
- Нарада зі старостами та діловодами; 
- До Дня українського козацтва: конкурси, розваги – заклади освіти; 
- До міжнародного дня шкільних бібліотек читання віршів про осінь; 
- Встановлення дитячих майданчиків в населених пунктах громади; 
- Фотосесія в осінньому парку – дошкільні заклади; 
- Проведення роз’яснювальної роботи з жителями громади щодо 

вакцинації; 
- Виставка картин місцевої художниці Юлії Орловської – 

Великолиственський БК; 
- Анкетування щодо зміни автобусного перевізника; 
- Зустріч за круглим столом «Моя пісня в душі, моя доля в культурі!» з 

нагоди дня працівників культури та майстрів народної творчості; 
- Надання безоплатної правової допомоги мешканцям громади – 

Чернігівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги; 

- Акція «Запали свічку!» до Дня пам’яті жертв голодомору – заклади 
культури; 

- Перепоховання  останків  двох невідомих воїнів Червоної армії, 
загиблих в часи Великої Вітчизняної війни, під час оборонних боїв біля 
с.Тупичів; 

- Проведення новорічних свят – відділ ОКМС, навчальні заклади, 
дошкільні заклади, підлітковий клуб. 
 

 

В виконавчому комітеті сільської ради постійно ведеться прийом 
громадян. 


