
 
УКРАЇНА 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ПРОТОКОЛ  

Шістнадцята  сесія  восьмого  скликання 

(позачергова) 

02 лютого  2022 року       с. Тупичів 

 

Обрано  депутатів:  22 чоловіки               

    Присутні депутати:  13 чоловік  (список додається)                                                                                                  
На сесії присутні: Рись С.І., Демиденко І.А., Лобода С.М.-старости, Кравець 

Н.І.-начальник фінансового відділу, Шпак Б.О. – головний бухгалтер, Олійник 
Л.Б.– землевпорядник сільської ради, Павлусенко В.В. – спеціаліст І категорії з 
питань інформаційних технологій, Ізотова М.О. – директор КУ ЦНСП 

Веде сесію: сільський голова  Шовкова Л.М. 
Секретар : секретар сільської ради Полегенько Т.Г. 
Розпочато засідання о 10.00 годині, закінчено засідання об  11 годині 30 хвилин. 
Згідно Регламенту обрано лічильну  групу  у складі 2 чоловік:  
Можаровський О.П., Навицька Л.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

     «за» - 13,«проти» - немає, «утримався» - немає, «відсутні»-10 

СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Шовкову Л.М. «Про затвердження порядку денного 
засідання позачергової 16 сесії Тупичівської сільської ради 8 скликання» 

 

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

1. Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання від 23.12.2021 р. «Про 
бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік (код 
бюджету 25523000000). 
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

2. Про надання іншої субвенції. 
 Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

3. Про затвердження протоколу  інвентаризаційної комісії  по проведенню 
річної  інвентаризації в закладах Тупичівської сільської ради. 

  Інформує: головний бухгалтер Б. Шпак  
4. Про передачу Тупичівською сільською  радою матеріальних цінностей КП 

«Атлант» на постійне користування.  
  Інформує: головний бухгалтер Б. Шпак  

5. Про викладення Статуту КП «Атлант» Тупичівської сільської ради в новій 
редакції. 
                                  Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько 

6. Про внесення зміни до складу виконавчого комітету Тупичівської  сільської 
ради. 

                                 Інформує: сільський голова Л. Шовкова  
7. Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання 

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Тупичівської 
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області. 



                                  Інформує: директор КУ ЦНСП  М. Ізотова  
8. Про внесення змін до Плану діяльності Тупичівської сільської ради з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік. 

    Інформує: сільський голова Л. Шовкова   

9. Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових питань 

                                    Інформує: секретар сільської ради Т. Полегенько         
10.  Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 скликання від 22.02.2021 року 

«Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під автопарком та 
будинком механізаторів). 

Інформує: землевпорядник Л. Олійник  
11. Про продовження терміну дії рішення 4 сесії 8 скликання від 22.02.2021 року 

«Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під тракторним парком 
та майстернями по ремонту сільськогосподарської техніки).  

                                     Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

12.  Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 скликання від 22.02.2021 року 

«Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під зерносушильним 
комплексом). 
 Інформує: землевпорядник Л. Олійник 

13. Про надання  матеріальної допомоги на лікування Родинченко Олексію 
Володимировичу. 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

14. Про надання  матеріальної допомоги на лікування Гурченко Євгену 
Євгеновичу. 

 Інформує: сільський голова Л. Шовкова 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -13; «проти» - 0; «утримались» –0; «не голосує»-0 

«відсутні»-10. 

 

Порядок  денний позачергової шістнадцятої  сесії Тупичівської сільської ради 8 
скликання прийняти за основу і в цілому. 

 

Після затвердження порядку денного депутати перейшли до розгляду та 
обговорення питань. 

 

1.СЛУХАЛИ: 
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про внесення змін до рішення 

15 сесії 8 скликання від 23.12.2021 р. «Про бюджет Тупичівської сільської 
територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 25523000000)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   
«за» - 15, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-0, «відсутні» -8 (відомість 

голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про внесення змін до рішення 15 сесії 8 скликання від 23.12.2021 р. 

«Про бюджет Тупичівської сільської територіальної громади на 2022 рік (код 
бюджету 25523000000)» приймається – додається. 

 



2.СЛУХАЛИ: 
       Начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про надання іншої субвенції».  

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому.   

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні» -10 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про надання іншої субвенції» приймається – додається. 

 

3. СЛУХАЛИ:  
       Головного бухгалтера Б. Шпак «Про затвердження протоколу  інвентаризаційної 

комісії  по проведенню річної  інвентаризації в закладах Тупичівської сільської 
ради». 

       Після докладного коментування головним бухгалтером протоколу  
інвентаризаційної комісії  по проведенню річної  інвентаризації, депутати 
перейшли до голосування. 

    ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утрималися» - 0; «не голосує»-0, «відсутні»-10(відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ:  

  Рішення «Про затвердження протоколу  інвентаризаційної комісії  по 
проведенню річної  інвентаризації в закладах Тупичівської сільської ради»  
приймається –додається. 

 

4.СЛУХАЛИ:  
      Головного бухгалтера Б. Шпак «Про передачу Тупичівською сільською  радою 
матеріальних цінностей КП «Атлант» на постійне користування».   

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» -13, «проти» - 0, «утримався» - 0,  «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про передачу Тупичівською сільською  радою матеріальних цінностей 
КП «Атлант» на постійне користування» приймається –додається. 

 

5.СЛУХАЛИ: 
    Секретаря сільської ради Т. Полегенько «Про викладення Статуту КП «Атлант» 
Тупичівської сільської ради в новій редакції».  

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 

голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про викладення Статуту КП «Атлант» Тупичівської сільської ради в 
новій редакції» приймається -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ: 
       Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення зміни до складу виконавчого 
комітету Тупичівської  сільської ради».  

ВИСТУПИЛИ: 



   Т.Полегенько – секретар сільської ради, запропонувала до проєкту рішення 
внести зміни : вивести зі складу виконавчого комітету Шумара Д.Ф. (в зв’язку зі 
смертю) і затвердити склад виконавчого комітету в кількості 11 осіб. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу із доповненням. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про внесення зміни до складу виконавчого комітету Тупичівської  
сільської ради» приймається -  додається. 

 

7.СЛУХАЛИ: 
     Директора КУ ЦНСП М. Ізотову «Про затвердження Переліку соціальних 
послуг, умов та порядку їх надання Комунальною установою «Центр надання 
соціальних послуг» Тупичівської сільської ради Чернігівського району 
Чернігівської області».  

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» -0, «не голосує»-2, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх 
надання Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» 
Тупичівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області»  

приймається – додається.  
                                                  

8.СЛУХАЛИ: 
   Сільського голову Л. Шовкову «Про внесення змін до Плану діяльності 
Тупичівської сільської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 
 Рішення «Про внесення змін до Плану діяльності Тупичівської сільської ради з 
підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік» приймається  – додається. 
 

9.СЛУХАЛИ: 
       Секретаря сільської ради Т. Полегенько «Про затвердження розпоряджень 
сільського голови з фінансових питань».  

        При розгляді даного питання виникає конфлікт інтересів, згідно заяви 
сільського голови Шовкової Л.М. щодо конфлікту інтересів заявлено, що вона  
участі у голосуванні не приймає. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-2, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 
    Рішення «Про затвердження розпоряджень сільського голови з фінансових 
питань» приймається – додається.  
 



10.СЛУХАЛИ: 
     Землевпорядника Л. Олійник «Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 

скликання від 22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 
автопарком та будинком механізаторів)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» -0, «не голосує»-0, «відсутні»-10 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 скликання від 
22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 
автопарком та будинком механізаторів)» приймається  -  додається. 

 

11.СЛУХАЛИ: 
    Землевпорядника Л. Олійник «Про продовження терміну дії рішення 4 сесії 8 
скликання від 22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 
тракторним парком та майстернями по ремонту сільськогосподарської техніки)». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-10 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

 Рішення «Про продовження терміну дії рішення 4 сесії 8 скликання від 
22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 
тракторним парком та майстернями по ремонту сільськогосподарської техніки)» 

приймається -  додається. 
 

12.СЛУХАЛИ: 
      Землевпорядника Л. Олійник Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 
скликання від 22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 
зерносушильним комплексом). 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти  проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

  Рішення «Про продовження терміну дії рішення 4сесії 8 скликання від 
22.02.2021 року «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на землях Тупичівської сільської ради» (під 



зерносушильним комплексом)» приймається  - додається. 

 

13.СЛУХАЛИ:  
     Сільського голову Л. Шовкову «Про надання  матеріальної допомоги на 
лікування Родинченко Олексію Володимировичу». 

ГОЛОСУВАЛИ: 
Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримався» - 0, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається). 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про надання  матеріальної допомоги на лікування Родинченко 
Олексію Володимировичу» приймається – додається.  
 

14.СЛУХАЛИ:  
    Сільського голову Л. Шовкову «Про надання  матеріальної допомоги на 
лікування Гурченко Євгену Євгеновичу». 

ВИСТУПИЛИ: 
    Желдак О.Ю. – депутат округу № 4 зауважив, що в Програмі не оговорюється про 
постійне місце проживання особи, а лише про її місце реєстрації. Тому матеріальну 
допомогу потрібно надавати. 
    Авдійко В.Т. – депутат округу № 3, запропонував на наступній сесії внести 
доповнення до Програми. 
ГОЛОСУВАЛИ: 

Прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. 

«за» - 12, «проти» - 0, «утримався» - 1, «не голосує»-1, «відсутні»-9 (відомість 
голосування додається) 
ВИРІШИЛИ: 

Рішення «Про надання  матеріальної допомоги на лікування Гурченко Євгену 
Євгеновичу» приймається – додається.  
 

СЛУХАЛИ:   
Сільського голову Л. Шовкову  

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

 

 

Сільський  голова                                                       Лариса   ШОВКОВА 


