
                                                                                       

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л  
 

20  квітня 2022 року                     № 03  

с. Тупичів                  
Розпочато засідання о 11.00 годині 
Закінчено засідання о  12.30 годині 

 

   Із загальної кількості 11 осіб членів виконкому на засіданні присутні 8 осіб: 
Л. Шовкова,  Г. Феськовець, Т. Полегенько,  М. Вороний,  Ю. Силенко,               
І. Акрент, Н. Кравець, Т. Анопрієнко 

Запрошені:  В. Філон – директор КП «Атлант» Тупичівської сільської ради 

Веде засідання виконавчого комітету сільський голова Лариса Шовкова.  
 

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

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ  засідання виконавчого комітету виносяться  такі 
питання: 
1. Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями громадян в І кварталі  
 2022 року. 
                                        Інформує: начальник загального відділу Т. Анопрієнко 

2. Про встановлення батьківської плати на ІІ квартал 2022 року за утримання  
 дітей в дошкільних закладах.   

                                         Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

3. Про погодження  калькуляції  вартості послуг КП «Атлант». 
                                           Інформує: сільський голова  Л. Шовкова  

4. Про заборону реалізації алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на 
спиртовій основі на території Тупичівської сільської територіальної громади. 
                                             Інформує: сільський голова  Л. Шовкова 

5. Про затвердження графіків роботи старостинських округів Тупичівської 
сільської ради. 
                                             Інформує: сільський голова  Л. Шовкова 

6. Про зменшення виплати надбавки за престижність педагогічним 
працівникам. 
                                              Інформує: начальник ОКМС  І. Акрент 

7. Про надання дозволу закладам освіти Тупичівської сільської ради на  
списання продуктів харчування. 

                                                 Інформує: начальник ОКМС  І . Акрент 

8. Про проведення  благоустрою в населених пунктах Тупичівської  сільської  
територіальної громади. 
                                               Інформує: сільський голова Л. Шовкова 



9. Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого 

 комітету сільської ради. 
                                                  Інформує: сільський голова  Л. Шовкова 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти порядок денний за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

 

Після затвердження порядку денного  перейшли до розгляду та обговорення 
питань: 

1.СЛУХАЛИ: 
         начальника загального відділу Тетяну Анопрієнко  про розгляд проєкту 
рішення «Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями громадян в І 
кварталі  2022 року», інформація додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 29 «Про стан роботи виконавчого комітету із зверненнями 
громадян в І кварталі  2022 року»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

2.СЛУХАЛИ: 
          Керуючу справами  виконкому Ганну  Феськовець  про розгляд проєкту 
рішення «Про встановлення батьківської плати на ІІ квартал 2022 року за 
утримання  дітей в дошкільних закладах»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 30 «Про встановлення батьківської плати на ІІ квартал 2022 
року за утримання дітей в дошкільних закладах»  приймається  одноголосно - 
(додається). 
 

3.СЛУХАЛИ: 
          сільського  голову Ларису  Шовкову про розгляд проєкту рішення «Про 
погодження  калькуляції  вартості послуг КП «Атлант»» (калькуляції 
додаються) 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 31 «Про погодження  калькуляції  вартості послуг КП 
«Атлант»» приймається одноголосно – додається 

 

4. СЛУХАЛИ: 
            сільського  голову   Ларису  Шовкову про розгляд проєкту рішення  

«Про заборону реалізації алкогольних напоїв та речовин, виготовлених на 
спиртовій основі на території Тупичівської сільської територіальної громади»   
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 7, «проти» - 1, «утримався» - 0  

 

 

 



 ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 32   «Про заборону реалізації алкогольних напоїв та речовин, 
виготовлених на спиртовій основі на території Тупичівської сільської 
територіальної громади»   приймається  -  (додається). 

 

5.СЛУХАЛИ: 
     сільського голову Ларису Шовкову  про розгляд проєкту рішення «Про 
затвердження графіків роботи старостинських округів Тупичівської сільської 
ради». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 33 «Про затвердження графіків роботи старостинських 
округів Тупичівської сільської ради»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

6.СЛУХАЛИ: 
     начальника відділу ОКМС Ірину Акрент  про розгляд проєкту рішення «Про 
зменшення виплати надбавки за престижність педагогічним працівникам». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 34 «Про зменшення виплати надбавки за престижність 
педагогічним працівникам»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

7.СЛУХАЛИ: 
     начальника відділу ОКМС Ірину Акрент  про розгляд проєкту рішення «Про 
надання дозволу закладам освіти Тупичівської сільської ради на списання 
продуктів харчування» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 35 «Про надання дозволу закладам освіти Тупичівської 
сільської ради на  списання продуктів харчування»  приймається  одноголосно - 
(додається). 
 

8.СЛУХАЛИ: 
         сільського голову Ларису Шовкову  про розгляд проєкту рішення «Про 
проведення  благоустрою в населених пунктах Тупичівської  сільської  
територіальної громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 36 «Про проведення  благоустрою в населених пунктах 
Тупичівської  сільської  територіальної громади»  приймається  одноголосно - 
(додається). 

 

 
 

 



9.СЛУХАЛИ: 
            сільського голову Ларису  Шовкову про розгляд проєкту рішення «Про 
порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого комітету 

сільської ради». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 37 «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 


