
                                                                  

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  
17  серпня 2022 року                                                                                             № 08 

с. Тупичів   
Розпочато засідання о 10.00 годині 
Закінчено засідання о  12.20 годині 

   Із загальної кількості 11 осіб членів виконкому на засіданні присутні 9 осіб: 
Т. Полегенько, Г. Феськовець, Ю. Силенко, М. Вороний, С. Рись, І. Демиденко,          
Н. Кравець, Т. Анопрієнко, І. Акрент 

Запрошені: Марина Ізотова- директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Веде засідання виконавчого комітету в. о. сільського голови Тетяна Полегенько  

СЛУХАЛИ:  в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про 
затвердження порядку денного засідання виконавчого комітету» 

На ПОРЯДОК ДЕННИЙ  засідання виконавчого комітету виносяться  такі 
питання: 

1. Про готовність закладів освіти і роботу закладів освіти в новому 2022-

2023 навчальному році. 
                Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

2. Про затвердження  маршрутів шкільних автобусів по підвозу здобувачів 
освіти та вихованців  до закладів освіти Тупичівської сільської ради  
                Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

3. Про роботу соціальних робітників  територіального центру  по 
обслуговуванню одиноких громадян похилого віку. 

                      Інформує: директор КУ «Центр надання соц. послуг» М. Ізотова 

     4.Про виплату допомоги при народженні дитини. 
                  Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець  

5. Про виплату допомоги на поховання. 
                   Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

6. Про виплату допомоги на відбудову будинку, який був пошкоджений 
внаслідок обстрілів. 

                    Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

7. Про виплату одноразової грошової допомоги постраждалим від пожежі. 
                     Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

8. Про виплату допомоги на лікування. 
                    Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець  

9. Про виплату коштів за цільовою програмою «Відшкодування вартості  
проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю на 2021-2023 роки» 

                     Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець  



10. Про встановлення вартості харчування учнів у закладах ЗСО 
Тупичівської сільської ради. 
                      Інформує: начальник відділу ОКМС І. Акрент 

11. Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 40 від 18 травня 

2022 року «Про  заходи щодо попередження пожеж  на господарських 
об’єктах в літній пожежонебезпечний період 2022 року». 

                       Інформує: в. о. сільського голови Т. Полегенько   

12.  Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого 

      комітету сільської ради. 
                                  Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець     

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти порядок денний за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0  

Після затвердження порядку денного  перейшли до розгляду та обговорення 
питань: 
1.СЛУХАЛИ: 

начальника відділу ОКМС Ірину Акрент «Про готовність закладів освіти і 
роботу закладів освіти в новому 2022-2023 навчальному році». 

ВИСТУПИЛИ: всі члени виконкому виразили свою думку щодо роботи 
закладів освіти в 2022-2023 навчальному році в умовах воєнного стану. 
    Після тривалого і емоційного обговорення перейшли до голосування. 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 66 «Про готовність закладів освіти і роботу закладів освіти в 

новому 2022-2023 навчальному році»   приймається  одноголосно - (додається). 

2. СЛУХАЛИ: 
   начальника  відділу ОКМС Ірину Акрент  «Про затвердження  маршрутів 
шкільних автобусів по підвозу здобувачів освіти та вихованців  до закладів 
освіти Тупичівської сільської ради », яка наголосили на необхідності прийняття 
такого рішення. Хоча навчання на сьогодні буде дистанційне, але ми не знаємо 
що буде завтра, може діти й зможуть відвідувати навчальні заклади, в 
залежності від безпекової ситуації. 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 67 «Про затвердження  маршрутів шкільних автобусів по 

підвозу здобувачів освіти та вихованців  до закладів освіти Тупичівської 
сільської ради»  приймається  одноголосно -  (додається). 
3. СЛУХАЛИ: 
       директора КУ «Центр надання соціальних послуг» Марину Ізотову  «Про 
роботу соціальних робітників  територіального центру  по обслуговуванню 
одиноких громадян похилого віку». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу ів цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

 



ВИРІШИЛИ: 
         Рішення № 68 «Про роботу соціальних робітників  територіального центру  
по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку»  приймається  
одноголосно -  (додається). 
4. СЛУХАЛИ: 

керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату допомоги 
при народженні дитини»  

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення «Про виплату Олійник І. В. 
допомоги при народженні дитини» за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

    прийняти проєкт рішення «Про виплату Євтушок В. Г. допомоги при 
народженні дитини» за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 69 «Про виплату Олійник І. В. допомоги при народженні 

дитини»- приймається одноголосно (додається). 
Рішення № 70 «Про виплату Євтушок В. Г. допомоги при народженні 

дитини»  приймається  одноголосно (додається). 
5. СЛУХАЛИ: 

керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату допомоги на 
поховання»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 71 «Про виплату Воронкевич Н. П. допомоги на поховання  

сина»  приймається одноголосно - (додається). 
6. СЛУХАЛИ: 

керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату допомоги на 
відбудову будинку, який був пошкоджений внаслідок обстрілів»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 72 «Про виплату Леоненко Н. О. допомоги на відбудову 

будинку, який був пошкоджений внаслідок обстрілів»  приймається 
одноголосно - (додається). 
7. СЛУХАЛИ: 

керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату одноразової 
грошової допомоги постраждалим від пожежі»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 73 «Про виплату Крупко А. В.  одноразової грошової допомоги, 

як  постраждалому від пожежі»  приймається одноголосно - (додається). 
 



8. СЛУХАЛИ: 
керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату допомоги на 

лікування»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 74 «Про виплату Казімір М. В.  одноразової грошової допомоги 

на лікування»  приймається одноголосно - (додається). 
9. СЛУХАЛИ: 

керуючу справами виконкому Ганну Феськовець «Про виплату коштів за 
цільовою програмою «Відшкодування вартості  проїзду хворих з хронічною 
нирковою недостатністю на 2021-2023 роки»»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 75  «Про виплату коштів за цільовою програмою 

«Відшкодування вартості  проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю 
на 2021-2023 роки»»  приймається одноголосно - (додається). 
10.СЛУХАЛИ: 

начальника відділу ОКМС Ірину Акрент «Про встановлення вартості 
харчування учнів у закладах ЗСО Тупичівської сільської ради». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 76 «Про встановлення вартості харчування учнів у закладах ЗСО 

Тупичівської сільської ради.»   приймається  одноголосно - (додається). 
11. СЛУХАЛИ: 

в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про хід виконання рішення 
виконавчого комітету № 40 від 18 травня 2022 року «Про  заходи щодо 
попередження пожеж  на господарських об’єктах в літній пожежонебезпечний 
період 2022 року»» 

В обговоренні питання брали участь всі члени виконкому 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 77  «Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 40 

від 18 травня 2022 року «Про  заходи щодо попередження пожеж  на 
господарських об’єктах в літній пожежонебезпечний період 2022 року»»  
приймається одноголосно - (додається). 
12. СЛУХАЛИ: 
          керуючу справами виконкому Ганну Феськовець  «Про порядок денний і 
план підготовки наступного засідання виконавчого комітету Тупичівської 
сільської ради». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

«за» - 9, «проти» - 0, «утримався» - 0 



ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 78 «Про порядок денний і план підготовки наступного 
засідання виконавчого комітету Тупичівської  сільської ради»  приймається 
одноголосно -  додається. 

 СЛУХАЛИ:  в. о. сільського голову Тетяну Полегенько – голову засідання: 
–  Шановні  члени виконкому, порядок денний   засідання  виконавчого 

комітету розглянуто. Дякую всім за активну роботу.  
 

 

 

 

   В. о. сільського голови                                       Тетяна ПОЛЕГЕНЬКО 


