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ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ 

15 грудня 2021 року                                                                                            №  
с. Тупичів 
 

Про стан ведення погосподарського обліку  
на території Тупичівської  громади та  
організацію подвірного обходу в 2021 році 
 

Заслухавши доповідь секретаря виконкому про стан ведення 
погосподарського обліку на території Тупичівської територіальної громади, з 

метою впорядкування і систематизації первинних даних та інформаційного 
забезпечення органів місцевого самоврядування щодо статистичного обліку 
громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території, 
соціально-демографічних характеристик населення та його потенціалу в сфері 
сільського господарства, покращення організації та належного ведення 
погосподарського обліку, відповідно до наказу Державної служби статистики 
України № 56 від 11.04.2016 року, наказу Державної служби статистики 
України №340 від 24.11.2015, керуючись п.п. 2 п. б ст. 27 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тупичівської сільської 
ради вирішив: 
      1.Роботу виконавчого комітету по веденню погосподарського обліку 
вважати задовільною. 
       2. Призначити відповідальними за ведення погосподарського обліку в 
населених пунктах Тупичівської сільської ради, які несуть персональну 
відповідальність за достовірність даних записаних в погосподарських книгах: 

       - в с. Тупичів, с-щі Тополівка – діловода Феськовець Юлію Олександрівну; 
       - в с. Бурівка, с. Безиків – діловода Бабич Валентину Володимирівну; 
       - в с. Великий Листвен – діловода Орел Світлану Миколаївну; 
       - в с. Вихвостів, с. Розвинівка – діловода Хромець Ксенію Василівну; 
       - в с. Івашківка, с. Довге, с. 1 Травня – діловода Якуш Надію Василівну; 
       - в с. Куликівка -  діловода Куліш Валентину Михайлівну. 
 

 3. В період з 20.12.2021 року по 10.01.2022 року здійснити подвірний 
обхід у всіх населених пунктах громади з метою обліку худоби та птиці в 
приватній власності домогосподарств, а також уточнення розділів І, ІІ, ІІІ, ІV, V 

погосподарських книг станом на 01.01.2022 року. 
4. До здійснення подвірного обходу залучити працівників виконавчих 

органів ради та працівників культури. 



5. Загальному відділу Тупичівської сільської ради скласти список робочої 
групи, які будуть здійснювати подвірний обхід. 

6. Уповноважити Тупичівського сільського голову  Шовкову Л. М. на 
затвердження складу робочої групи для проведення погосподарського обліку в 
населених пунктах Тупичівської територіальної громади. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
загального відділу Тупичівської сільської ради  Тетяну Анопрієнко. 

 

 

 

Сільський  голова                                                             Лариса ШОВКОВА  

 

 
 

 

 


