
                                                                                       

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л  
 

18  травня 2022 року                     № 04  

с. Тупичів                  
Розпочато засідання о 10.00 годині 
Закінчено засідання о  12.00 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 

                      О. Авраменко – начальник служби у справах дітей 

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 затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за І квартал 2022 
року. 

                                        Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

2. Про підсумки проходження опалювального  сезону 2021-2022 років та  
 підготовку до опалювального сезону 2022-2023 років.   

                                         Інформує: начальник загального відділу Т. Анопрієнко 

3. Про  заходи щодо попередження пожеж  на господарських об’єктах в літній 
пожежонебезпечний період 2022 року. 
                                         Інформує: сільський голова  Л. Шовкова  

4. Про погодження  калькуляції  вартості послуг КП «Атлант». 
                                          Інформує: директор КП «Атлант» В. Філон 

5. Про надання Кравцю М. В. 2013р. н. статусу дитини,  позбавленої 
батьківського піклування. 

                                           Інформує:  начальник ССД  О. Авраменко 

6. Про затвердження висновку органу опіки та піклування про доцільність 

встановлення опіки. 

                                            Інформує: начальник  ССД  О. Авраменко 

7. Про призначення опікуна над дитиною, позбавленою батьківського 
піклування. 

                                             Інформує: начальник  ССД  О. Авраменко 

 



8. Про залучення шкільних автобусів для пасажироперевезення жителів 
громади.     
                                              Інформує: сільський голова  Л. Шовкова 

9. Про затвердження актів  списання продуктів харчування  по  закладах освіти 
Тупичівської сільської ради. 

                                             Інформує: начальник ОКМС  І . Акрент 

10. 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 фінансового відділу Наталію Кравець  про розгляд проєкту 
рішення «Про затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за І 
квартал 2022 року» інформація додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 38 «Про затвердження звіту про виконання місцевого 
бюджету за І квартал 2022 року»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

2.СЛУХАЛИ: 
          начальника загального відділу Тетяну Анопрієнко  про розгляд проєкту 
рішення «Про підсумки проходження опалювального  сезону 2021-2022 років 
та підготовку до опалювального сезону 2022-2023 років»  
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 39 «Про підсумки проходження опалювального  сезону 2021-

2022 років та підготовку до опалювального сезону 2022-2023 років»  
приймається  одноголосно - (додається). 
 

3.СЛУХАЛИ: 
          сільського  голову Ларису  Шовкову про розгляд проєкту рішення «Про  
заходи щодо попередження пожеж  на господарських об’єктах в літній 
пожежонебезпечний період 2022 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 40 «Про  заходи щодо попередження пожеж  на 
господарських об’єктах в літній пожежонебезпечний період 2022 року» 
приймається одноголосно – додається 

 
 

 



4. СЛУХАЛИ: 
            директора КП «Атлант» про розгляд проєкту рішення  «Про погодження  
калькуляції  вартості послуг КП «Атлант»» 

ВИСТУПИЛИ: 
           Михайло Вороний – член виконкому зауважив, що ціна на пальне 
змінюється майже кожного дня  і щоб робота підприємства  була  рентабельною 
потрібно надати право директору КП «Атлант» одноосібно встановлювати 
вартість послуг в залежності від ціни на дизпаливо.  

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення  в цілому з внесеними змінами 

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

 ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 41   «Про погодження  калькуляції  вартості послуг КП 
«Атлант»»   приймається  -  (додається). 
 

5.СЛУХАЛИ: 
     начальника служби у справах дітей Олену Авраменко  про розгляд проєкту 
рішення «Про надання Кравцю М. В. 2013р. н. статусу дитини,  позбавленої 
батьківського піклування». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 42 «Про надання Кравцю М. В. 2013р. н. статусу дитини,  
позбавленої батьківського піклування»  приймається  одноголосно - 
(додається). 
 

6.СЛУХАЛИ: 
     начальника служби у справах дітей Олену Авраменко  про розгляд проєкту 
рішення «Про затвердження висновку органу опіки та піклування про 
доцільність  встановлення опіки». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 43 «Про затвердження висновку органу опіки та піклування 
про доцільність  встановлення опіки»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

7.СЛУХАЛИ: 
          начальника служби у справах дітей Олену Авраменко  про розгляд 
проєкту рішення «Про призначення опікуна над дитиною, позбавленою 

батьківського піклування» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 44 «Про призначення опікуна над дитиною, позбавленою 

батьківського піклування»  приймається  одноголосно - (додається). 
 

8.СЛУХАЛИ: 
         сільського голову Ларису Шовкову  про розгляд проєкту рішення «Про 
залучення шкільних автобусів для пасажироперевезення жителів громади» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 



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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 45 «Про залучення шкільних автобусів для 
пасажироперевезення жителів громади»  приймається  одноголосно - 
(додається). 
 

9.СЛУХАЛИ: 
         начальника відділу ОКМС Ірину Акрент  про розгляд проєкту рішення 
«Про затвердження актів  списання продуктів харчування  по  закладах освіти 
Тупичівської сільської ради» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 46 «Про затвердження актів  списання продуктів харчування  
по  закладах освіти Тупичівської сільської ради»  приймається  одноголосно - 
 

10.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 № 47 «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 


