
                                                                                        

 

                                                  

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  № 02 

 

16  лютого 2022 року                                                                                  с.Тупичів 

                                                                         Розпочато засідання о 10.00 годині 
                                                                           Закінчено засідання о  12.00 годині 
                                                 

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

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   
питання:   
     

1. Про  виконання  бюджету Тупичівської сільської  територіальної  громади  за  
    2021 рік . 
                                     Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець  

2. Про затвердження графіку проведення та порядку денного загальних  

     зборів громадян сіл Тупичівської сільської територіальної громади. 
                                      Інформує: сільський голова Л. Шовкова  

3. Про  стан торгівельного та побутового обслуговування населення  на 

    території  Тупичівської сільської територіальної громади.    

                                         Інформує: начальник загального відділу Т. Анопрієнко  

4.Про надання дозволу на укладення договору дарування житлового будинку.             

                                          Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець  

5. Про надання дозволу на укладання договору купівлі-продажу житлового 

    будинку. 
                                         Інформує: керуюча справами  виконкому Г. Феськовець 

6. Про затвердження складу комісії з обстеження технічного стану житлового  
    фонду, господарських та побутових будівель і споруд на території  
    Тупичівської сільської ради та Положення до неї. 
                                        Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

7. Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, що підлягають  
    видаленню на території Тупичівської сільської територіальної громади,  

    затвердження її  персонального складу та Положення про комісію. 
                                       Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 



8. Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних ліній зв’язку на 

    території  Тупичівської  сільської  територіальної громади 

                                     Інформує сільський голова Л. Шовкова                             
9. Про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання. 

                                        Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

10. Про надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадянам з  
    онкологічними захворюваннями. 
                                       Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець   

11. Про виплату коштів за цільовою програмою «Відшкодування вартості  
      проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю на 2021-2023 роки». 
                                        Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги за соціальною програмою 

      громадянам, які мають групу інвалідності. 
                                        Інформує: керуюча справами виконкому Г. Феськовець 

 13.Про порядок денний і план підготовки наступного засідання виконавчого 

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

 

ВИРІШИЛИ: Порядок денний засідання виконавчого комітету 
сільської ради прийняти за основу і в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11; «проти» - 0; «утримались» – 0 

Після затвердження порядку денного перейшли до розгляду та обговорення 
питань: 
 

1.СЛУХАЛИ: 

         начальника фінансового відділу Н. Кравець «Про  виконання  бюджету 
Тупичівської сільської  територіальної  громади  за 2021 рік» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
              Рішення № 14 «Про  виконання  бюджету Тупичівської сільської  
територіальної  громади  за 2021 рік»  приймається  одноголосно -додається. 
 

2. СЛУХАЛИ: 
           сільського голову Л. Шовкову  «Про затвердження графіку проведення та 
порядку денного загальних зборів громадян сіл Тупичівської сільської 
територіальної громади» 

ВИСТУПИЛИ:  
          І. Демиденко, М. Вороний, Ю. Силенко, С. Рись, С. Лобода – старости 
старостинських округів визначили дати проведення загальних зборів та 
запропонували до проекту рішення внести зміни: доповнити порядок денний 
загальних зборів  питанням - «Про звіт депутатів сільської ради про роботу в 
2021 році» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення  в цілому з визначеними датами 
проведення зборів і внесеними змінами 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  



ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 15 «Про затвердження графіку проведення та порядку денного 
загальних зборів громадян сіл Тупичівської сільської територіальної громади»   
приймається одноголосно – додається. 

 

3.СЛУХАЛИ: 
             начальника загального відділу Т. Анопрієнко  «Про  стан торгівельного 
та побутового обслуговування населення  на території  Тупичівської сільської 
територіальної громади», інформація додається. 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 16 «Про  стан торгівельного та побутового обслуговування 
населення  на території  Тупичівської сільської територіальної громади»  

приймається одноголосно -  додається. 

4.СЛУХАЛИ: 
              керуючу справами виконкому Г. Феськовець  «Про надання дозволу на 
укладення договору дарування житлового будинку» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 17 «Про надання дозволу на укладення договору дарування 
житлового будинку»  приймається одноголосно -  додається. 

 

5.СЛУХАЛИ: 
               керуючу справами виконкому Г. Феськовець  «Про надання дозволу на 
укладання договору купівлі-продажу житлового будинку». 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 18 «Про надання дозволу на укладання договору купівлі-
продажу житлового будинку»  приймається одноголосно -  додається. 
 

6.СЛУХАЛИ:  
            керуючу справами виконкому Г. Феськовець  «Про затвердження складу 
комісії з обстеження технічного стану житлового фонду, господарських та 
побутових будівель і споруд на території  Тупичівської сільської ради та 
Положення до неї». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
             Рішення № 19 «Про затвердження складу комісії з обстеження 
технічного стану житлового  фонду, господарських та побутових будівель і 
споруд на території  Тупичівської сільської ради та Положення до неї»  
приймається одноголосно -  додається. 
 



7. СЛУХАЛИ: 
            керуючу справами виконкому Г. Феськовець  «Про створення комісії з 
обстеження зелених насаджень, що підлягають  видаленню на території 
Тупичівської сільської територіальної громади,  затвердження її  персонального 

складу та Положення про комісію» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 20  «Про створення комісії з обстеження зелених насаджень, 
що підлягають видаленню на території Тупичівської сільської територіальної 
громади, затвердження її  персонального складу та Положення про комісію»  
приймається одноголосно – додається. 
 

8. СЛУХАЛИ: 
           сільського голову Л. Шовкову «Про заходи щодо збереження від 
пошкоджень кабельних ліній зв’язку на території  Тупичівської  сільської  
територіальної громади». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 21  «Про заходи щодо збереження від пошкоджень кабельних 
ліній зв’язку на території  Тупичівської  сільської  територіальної громади»  
приймається одноголосно – додається. 
 

9. СЛУХАЛИ: 
           керуючу справами виконкому Г. Феськовець «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги на поховання». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проекти рішень за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 22  «Про надання одноразової матеріальної допомоги на 
поховання жителя с. Івашківка Голіка С. М.»  приймається одноголосно – 

додається. 

           Рішення № 23  «Про надання одноразової матеріальної допомоги на 
поховання жителя с. Вихвостів Галушко Г.Г.»  приймається одноголосно – 

додається. 
 

10. СЛУХАЛИ: 
            керуючу справами виконкому Г. Феськовець «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги на лікування громадянам з онкологічними 
захворюваннями». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 24  «Про надання одноразової матеріальної допомоги на 
лікування громадянам з онкологічними захворюваннями»  приймається 
одноголосно – додається 



11. СЛУХАЛИ: 
            керуючу справами виконкому Г. Феськовець «Про виплату коштів за 
цільовою програмою «Відшкодування вартості проїзду хворих з хронічною 
нирковою недостатністю на 2021-2023 роки». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 25  «Про виплату коштів за цільовою програмою 
«Відшкодування вартості  проїзду хворих з хронічною нирковою недостатністю 
на 2021-2023 роки»»  приймається одноголосно – додається 

 

12. СЛУХАЛИ: 
            керуючу справами виконкому Г. Феськовець «Про надання одноразової 
матеріальної допомоги за соціальною програмою громадянам, які мають групу 
інвалідності». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проекти рішень за основу і в цілому 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0  

ВИРІШИЛИ: 
           Рішення № 26  «Про надання одноразової матеріальної допомоги за 
соціальною програмою гр. с. Куликівка Високос В. М., який має групу 
інвалідності»  приймається одноголосно – додається 

         Рішення № 27  «Про надання одноразової матеріальної допомоги за 
соціальною програмою гр. с. Куликівка Андрос Н. І. на дитину, яка має групу 
інвалідності»  приймається одноголосно – додається 

 

13. СЛУХАЛИ: 
           керуючу справами виконкому Г. Феськовець «Про порядок денний і план 
підготовки наступного засідання виконавчого комітету сільської ради», яка 
зауважила, що в зв’язку з проведенням загальних зборів громадян планове 
засідання виконавчого комітету перенести з 16 березня на 14 березня 2022 року 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проект рішення в цілому з внесеними змінами і за 

потреби вносити доповнення до порядку денного 

«за» - 11, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
          Рішення № 28 «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 


