
 
УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  

Тринадцята  сесія  восьмого  скликання 

(Позачергова) 

10 листопада  2021 року       с. Тупичів 

 

Обрано  депутатів:  22 чоловіки               

    Присутні депутати:  17 чоловік  (список додається)                                                                                                  
На сесії присутні: Вороний М.В., Демиденко І.А., Рись С.І., Силенко Ю.І., 
Лобода С.М.-старости, Кравець Н.І.-начальник фінансового відділу, Олійник 
Л.Б.– спец. I категорії землевпорядник сільської ради, Шумар Д.Ф. – заступник 
сільського голови, Павлусенко В.В. – спеціаліст І категорії з питань 
інформаційних технологій 

Веде сесію: сільський голова  Шовкова Л.М. 
Секретар : секретар сільської ради Полегенько Т.Г. 
Розпочато засідання о 10.00 годині, закінчено засідання об  12 годині 30 хвилин. 
Згідно Регламенту обрано лічильну  групу  у складі 2 чоловік:  
Якуш Н.В., Навицька Л.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

     «за» - 18,«проти» - немає, «утримався» - немає, «відсутні»-5 

СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Шовкову Л.М. «Про затвердження порядку денного 
засідання позачергової 13 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання» 

 

На розгляд  пленарного засідання  позачергової  тринадцятої сесії 
сільської ради восьмого скликання  виносяться такі питання:  

1. Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про 
місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 
рік(код бюджету 25523000000).  
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

2. Про затвердження Програми пільгового медичного обслуговування осіб, які  
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Тупичівської сільської  
територіальної громади на 2021рік 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

3. Про затвердження Положення про публічні закупівлі фінансового відділу  
Тупичівської сільської ради 

             Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

4. Про внесення зміни до рішення 9 сесії 8 скликання від 14.07.2021 р  «Про 
внесення зміни до Програми та Правил благоустрою  населених пунктів  
Тупичівської  сільської ради  на 2021 рік затвердженої  рішенням  6 сесії 
Тупичівської сільської  ради 8 скликання 23.04.2021 року» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

5. Про внесення зміни до Програми благоустрою населених пунктів 
Тупичівської сільської ради на 2021 рік 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 



6. Про внесення зміни до «Програми  соціального захисту окремих категорій 
населення  на 2021 рік» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

7. Про внесення змін «Програми фінансового забезпечення компенсаційних 
виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та встановлення квартирних 
телефонів на 2021-2025 роки» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

8. Про внесення змін до  «Програми відшкодування витрат за здійснені 
перевезення пільгових категорій громадян – мешканців Тупичівської 
територіальної громади  пасажирським автомобільним транспортом на 
приміських автобусних маршрутах на 2021-2022 роки» 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

9. Про прийняття на баланс Тупичівської сільської ради автобуса 
спеціалізованого для перевезення школярів ЗАЗ А08 А08А2В-10 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

10. Про затвердження 2-ї пріоритетної послуги в Тупичівській територіальній 
громаді 
 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення права 
користування земельними ділянками (невитребувані земельні частки (паї) на 
умовах оренди на землях Тупичівської сільської ради СТОВ «Тупичівське») 
 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тупичівській сільській раді на 
землях Тупичівської сільської ради 

 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -18; «проти» - 0; «утримались» –0; «відсутні»-5                                            

Порядок  денний позачергової тринадцятої сесії Тупичівської сільської ради 8 
скликання прийняти за основу. 

Пропоную  до порядку денного засідання ради включити питання : 
13. Про внесення зміни до штатного розпису КЗ «Тупичівський ліцей»  

   Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

     Хто за таку пропозицію прошу голосувати. 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -18; «проти» - немає; «утримались» – немає; «відсутні»-5                            

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення зміни до штатного розпису КЗ 
«Тупичівський ліцей»» приймається , додається. 

Порядок  денний позачергової тринадцятої  сесії Тупичівської сільської ради 8 
скликання прийняти в цілому з доповненням.                                                           

Після затвердження порядку денного депутати перейшли до розгляду та 
обговорення питань 
 

1.СЛУХАЛИ: 
   Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про внесення змін до рішення 2 
сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. «Про місцевий  бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 25523000000)». 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу із змінами. 
«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «відсутні»-5 (відомість голосування 
додається) 



ВИРІШИЛИ: 
  Рішення «Про внесення змін до рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 р. 

«Про місцевий  бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2021 рік 
(код бюджету 25523000000)» приймається одноголосно -  додається. 

 

2.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Програми пільгового 

медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи Тупичівської сільської територіальної громади на 2021рік».  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні» -5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про затвердження Програми пільгового медичного обслуговування 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Тупичівської сільської  
територіальної громади на 2021рік» приймається більшістю голосів – додається 

 

3. СЛУХАЛИ:  
       Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження Положення про публічні 

закупівлі фінансового відділу  Тупичівської сільської ради».  
    ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 18, «проти» - 0, «утрималися» - 0; «відсутні»-5 (відомість голосування  
додається) 
ВИРІШИЛИ:  

  Рішення «Про затвердження Положення про публічні закупівлі фінансового 
відділу  Тупичівської сільської ради»  приймається  одноголосно –додається; 

 

4.СЛУХАЛИ:  
      Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни до рішення 9 сесії 8 
скликання від 14.07.2021 р  «Про внесення зміни до Програми та Правил 
благоустрою  населених пунктів Тупичівської  сільської ради  на 2021 рік 
затвердженої  рішенням  6 сесії Тупичівської сільської  ради 8 скликання 23.04.2021 
року»».   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» -18, «проти» - 0, «утримався» - 0,  «відсутні»-5 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення зміни до рішення 9 сесії 8 скликання від 
14.07.2021 р  «Про внесення зміни до Програми та Правил благоустрою  
населених пунктів Тупичівської  сільської ради  на 2021 рік затвердженої  
рішенням  6 сесії Тупичівської сільської  ради 8 скликання 23.04.2021 
року»» приймається одноголосно –додається; 

 

5.СЛУХАЛИ: 
     Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни до Програми благоустрою 
населених пунктів Тупичівської сільської ради на 2021 рік».  

ГОЛОСУВАЛИ: 



Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 
«за» - 14, «проти» - 0, «утримався» - 2, «не голосує»-2, «відсутні»-5 (відомість 

голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про внесення зміни до Програми благоустрою населених пунктів 
Тупичівської сільської ради на 2021 рік» приймається  більшістю голосів -  

додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: 
      Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни до «Програми  соціального 
захисту окремих категорій населення  на 2021 рік»»  
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «відсутні»-5 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про внесення зміни до «Програми  соціального захисту окремих 
категорій населення  на 2021 рік»» приймається  одноголосно -  додається. 

 

7.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення змін «Програми фінансового 
забезпечення компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та 
встановлення квартирних телефонів на 2021-2025 роки»»                                                          
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» -0, «відсутні»-5(відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про внесення змін «Програми фінансового забезпечення 
компенсаційних виплат за надання пільг з оплати послуг зв’язку та встановлення 
квартирних телефонів на 2021-2025 роки»»   приймається одноголосно – додається.  

                                                  

8.СЛУХАЛИ: 
    Сільського голову Л.Шовкову «Про внесення змін до  «Програми відшкодування 
витрат за здійснені перевезення пільгових категорій громадян – мешканців 
Тупичівської територіальної громади  пасажирським автомобільним транспортом 
на приміських автобусних маршрутах на 2021-2022 роки»» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «відсутні»-5 (відомість голосування 
додається) 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про внесення змін до  «Програми відшкодування витрат за здійснені 
перевезення пільгових категорій громадян – мешканців Тупичівської 
територіальної громади  пасажирським автомобільним транспортом на приміських 
автобусних маршрутах на 2021-2022 роки»» приймається одноголосно  – додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: 
        Сільського голову Л. Шовкову «Про прийняття на баланс Тупичівської 
сільської ради автобуса спеціалізованого для перевезення школярів ЗАЗ А08 



А08А2В-10»   
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0 «відсутні»-5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 
    Рішення «Про прийняття на баланс Тупичівської сільської ради автобуса 
спеціалізованого для перевезення школярів ЗАЗ А08 А08А2В-10» приймається  
одноголосно – додається.  
 

10.СЛУХАЛИ: 
      Сільського голову Л. Шовкову «Про затвердження 2-ї пріоритетної послуги в 
Тупичівській територіальній громаді» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 18, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні»-5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження 2-ї пріоритетної послуги в Тупичівській 
територіальній громаді» приймається одноголосно -  додається. 

 

11.СЛУХАЛИ: 
    Землевпорядника Л. Олійник «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для оформлення права користування земельними ділянками (невитребувані 
земельні частки (паї) на умовах оренди на землях Тупичівської сільської ради 
СТОВ «Тупичівське»)» 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 16, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для оформлення 
права користування земельними ділянками (невитребувані земельні частки (паї) на 
умовах оренди на землях Тупичівської сільської ради СТОВ «Тупичівське»)» 

приймається більшістю голосів -  додається. 
 

12.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник «Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
Тупичівській сільській раді на землях Тупичівської сільської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 17, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-8 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) Тупичівській 
сільській раді на землях Тупичівської сільської ради» приймається більшістю 



голосів - додається. 

 

13.СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни штатного розпису КЗ 
«Тупичівський ліцей» Тупичівської сільської ради 

    При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви депутата  
сільської ради округу № 1 Зубова Костянтина Івановича щодо конфлікту інтересів 
заявлено, що він  участі у голосуванні не приймає. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-2, «відсутні»-5 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про внесення зміни до штатного розпису КЗ «Тупичівський 

ліцей» Тупичівської сільської ради» приймається більшістю голосів – 

додається.  
 

СЛУХАЛИ:   
Сільського голову Л. Шовкову  

–  Шановні депутати, присутні! Порядок денний позачергової тринадцятої сесії 
сільської ради восьмого скликання, розглянуто. Дякую всім за активну роботу. 
Оголошую  позачергову тринадцяту  сесію восьмого скликання закритою. 
 

 

 

       Сільський  голова                                                       Лариса   ШОВКОВА 

 


