
                                                                                        

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  № 01 

 

19  січня  2022 року                                                                                  с.Тупичів 

                                                                         Розпочато засідання о 10.00 годині 
                                                                         Закінчено засідання о  12.00 годині 
                                                 

   Із загальної кількості 12 осіб членів виконкому на засіданні присутні 10 осіб: 
Л. Шовкова, Д. Шумар, Г. Феськовець, Т. Полегенько, І. Демиденко,  
М. Вороний, Ю. Силенко, С. Лобода, І. Акрент, Н. Кравець 

Веде засідання виконавчого комітету сільський голова Лариса Шовкова.      
Присутні: Т. Анопрієнко - начальник загального відділу виконавчого апарату  
                  сільської ради; 
                   Г. Грицюк – старший дільничний офіцер поліції сектору провенції  
                  відділу поліцейської  діяльності № 1 капітан поліції 

 

СЛУХАЛИ: сільського голову Ларису Шовкову «Про затвердження порядку 
денного засідання виконавчого комітету» 

 

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ  засідання виконавчого комітету виносяться   
питання:       
1. Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями громадян за 
підсумками 2021 року.  
                                           Інформує: начальник загального відділу Т. Анопрієнко  

2. Про уточнення  списку громадян, що перебувають на квартирному обліку. 
                                         Інформує: секретар виконкому Г. Феськовець  

3. Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в закладах 
дошкільної освіти Тупичівської сільської ради на І квартал  2022 року.    
                                           Інформує: сільський голова Л. Шовкова  
4. Про затвердження видів суспільно корисних робіт для відбування 
порушниками адміністративних стягнень у вигляді громадських (суспільно 
корисних) робіт  та перелік об’єктів на яких порушники повинні виконувати ці 
роботи на 2022 рік.              
                                                Інформує: сільський голова Л. Шовкова     
5. Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-корисних робіт для 
осіб засуджених до покарання у виді громадських робіт  на 2022 рік.    
                                                  Інформує: сільський голова Л. Шовкова                                 
6. Про надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які здійснили 
поховання особи із встановленим діагнозом  COVID-19. 

                                                   Інформує: секретар виконкому Г. Феськовець 



7. Про надання щорічної одноразової матеріальної допомоги  сім’ям загиблих 
(померлих) учасників АТО. 

                                        Інформує: секретар виконкому Г. Феськовець 

8. Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання 

                                        Інформує: секретар виконкому Г. Феськовець 

9. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадянам з 
онкологічними захворюваннями. 
                                         нформує: секретар виконкому Г. Феськовець   

10. Про  стан злочинності та правопорядку на території Тупичівської сільської 
територіальної громади. 
                                           Інформує: ст. ДОП СП ВПД № 1 к-н поліції Г. Грицюк 

11.Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого 
комітету сільської ради.                             
                                                      Інформує: секретар виконкому Г. Феськовець 

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання виконавчого комітету 
сільської ради прийняти за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -10; «проти» - 0; «утримались» – 0 

 

Після затвердження порядку денного перейшли до розгляду та обговорення 
питань: 
 

1.СЛУХАЛИ: 

         начальника загального відділу Т. Анопрієнко «Про стан роботи 
виконавчого комітету із зверненнями громадян за підсумками 2021 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
              Рішення № 01 «Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями 
громадян за підсумками 2021 року»  приймається  одноголосно -додається. 

 

2. СЛУХАЛИ: 
           секретаря виконавчого комітету Г. Феськовець  «Про  уточнення списку 
громадян, що перебувають на квартирному обліку» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення  в цілому з внесеними змінами 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 02 «Про уточнення списку громадян, що перебувають на 
квартирному обліку»   приймається одноголосно – додається. 

 

3.СЛУХАЛИ: 
             сільського голову  Л. Шовкову  «Про встановлення батьківської плати 
за утримання дітей в дошкільних закладах на І квартал 2022 року». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

 

 



ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 03 «Про встановлення батьківської плати за утримання дітей в 

дошкільних закладах на І квартал 2022 року»  приймається одноголосно -  

додається. 

 

4.СЛУХАЛИ: 
              сільського голову  Л. Шовкову  «Про затвердження видів суспільно 
корисних робіт для відбування порушниками адміністративних стягнень у 
вигляді громадських (суспільно корисних) робіт  та перелік об’єктів на яких 
порушники повинні виконувати ці роботи на 2022 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 04 «Про затвердження видів суспільно корисних робіт для 
відбування порушниками адміністративних стягнень у вигляді громадських 
(суспільно корисних) робіт  та перелік об’єктів на яких порушники повинні 
виконувати ці роботи на 2022 рік»  приймається одноголосно -  додається. 

 

5.СЛУХАЛИ: 
           сільського голову  Л. Шовкову  «Про затвердження переліку об’єктів та 
видів суспільно-корисних робіт для осіб засуджених до покарання у виді 
громадських робіт  на 2022 рік». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 05 «Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно-

корисних робіт для осіб засуджених до покарання у виді громадських робіт  на 
2022 рік»  приймається одноголосно -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ:  
            секретаря виконавчого комітету Г. Феськовець  «Про надання 
одноразової матеріальної допомоги громадянам, які здійснили поховання особи 
із встановленим діагнозом  COVID-19». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проекти рішень за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 06 «Про надання одноразової матеріальної допомоги 
ХХХХХХХХ, який здійснив поховання особи із встановленим діагнозом  
COVID-19»  приймається одноголосно -  додається. 
          Рішення № 07  «Про надання одноразової матеріальної допомоги 
ХХХХХХХ., який здійснив поховання особи із встановленим діагнозом  
COVID-19»  приймається одноголосно -  додається 

          Рішення № 08  «Про надання одноразової матеріальної допомоги            
ХХХХХХХ., яка здійснила поховання особи із встановленим діагнозом  
COVID-19»  приймається одноголосно -  додається 
 

 



7. СЛУХАЛИ: 
            секретаря виконавчого комітету Г. Феськовець  «Про надання щорічної 
одноразової матеріальної допомоги  сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 09  «Про надання щорічної одноразової матеріальної 
допомоги ХХХХХХХ- сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО»  
приймається одноголосно – додається. 

 

8. СЛУХАЛИ: 
           секретаря виконавчого комітету Г. Феськовенць «Про надання 
одноразової матеріальної допомоги на поховання». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 10  «Про надання одноразової матеріальної допомоги            
Дубіні М. І. на поховання брата»  приймається одноголосно – додається. 
 

9. СЛУХАЛИ: 
           секретаря виконавчого комітету Г. Феськовець «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги на лікування громадянам з онкологічними 
захворюваннями». 

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 11  «Про надання одноразової матеріальної допомоги на 
лікування ХХХХХХХХ, яка має онкологічні захворювання»  приймається 
одноголосно – додається. 

 

10. СЛУХАЛИ: 
            старшого дільничного офіцера поліції сектору провенції відділу 
поліцейської  діяльності № 1 капітана поліції Г. Грицюка «Про  стан 
злочинності та правопорядку на території Тупичівської сільської територіальної 
громади» інформація додається. 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 12  «Про  стан злочинності та правопорядку на території 
Тупичівської сільської територіальної громади»  приймається одноголосно – 

додається 

 

11. СЛУХАЛИ: 
           секретаря виконавчого комітету Г. Феськовець «Про порядок денний і 
план підготовки наступного засідання виконавчого комітету сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і за потреби вносити 
доповнення до порядку денного 

«за» - 10, «проти» - 0, «утримався» - 0 

 



ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 13 «Про порядок денний і план підготовки наступного 
засідання виконавчого комітету сільської ради» приймається  одноголосно - 

(додається) 

СЛУХАЛИ:  сільського голову Ларису Шовкову – голову засідання: 
–  Шановні  члени виконкому, порядок денний   засідання  виконавчого 

комітету розглянуто. Дякую всім за активну роботу.  
 

 

 

 

   Сільський голова                                                   Лариса  ШОВКОВА 


