
                                                                  

У К Р А Ї Н А 

ТУПИЧІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  
20  липня 2022 року                                                                                             № 07 

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: 
Т. Полегенько, Г. Феськовець, Ю. Силенко, М. Вороний, С. Рись, І. Демиденко,          
Н. Кравець, Т. Анопрієнко 

Запрошені: Олена Єсипенко – головний спеціаліст відділу ОКМС 

Віталій Філон – директор КП «Атлант» Тупичівської сільської ради  
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  затвердження виконання  сільського бюджету за 1-ше  півріччя  2022 

року. 
                      Інформує: начальник фінансового відділу Н. Кравець 

2. Про стан роботи виконавчого комітету зі зверненнями громадян за 
підсумками 1-го півріччя 2022 року. 

                            Інформує: начальник загального відділу Т. Анопрієнко 

     3.Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту в освітніх  

         закладах Тупичівської ТГ. 

                                   Інформує: головний спеціаліст відділу ОКМС О. Єсипенко 

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 хід виконання рішення виконавчого комітету № 36 від 20 квітня 2022 

року «Про проведення  благоустрою   в населених пунктах Тупичівської  
сільської  територіальної громади». 

                             Інформує: в. о. сільського голови Т. Полегенько   

7.  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» - 8, «проти» - 0, «утримався» - 0  



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

начальника фінансового відділу Наталію Кравець «Про  затвердження 
виконання  сільського бюджету за 1-ше  півріччя  2022 року». 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 57 «Про  затвердження виконання  сільського бюджету за 1-ше  

півріччя  2022 року»   приймається  одноголосно - (додається). 

2. СЛУХАЛИ: 
 начальника загального відділу Тетяну Анопрієнко  «Про стан роботи 

виконавчого комітету зі зверненнями громадян за підсумками 1-го півріччя 
2022 року» 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 58 «Про стан роботи виконавчого комітету зі зверненнями 

громадян за підсумками 1-го півріччя 2022 року»  приймається  одноголосно -  
(додається). 
3. СЛУХАЛИ: 
  головного спеціаліста відділу ОКМС Олену Єсипенко  «Про стан 
готовності захисних споруд цивільного захисту в освітніх закладах 
Тупичівської ТГ», яка повідомила про скорочення терміну виконання робіт з 
підготовки ЗСЦЗ і запропонувала до проекту рішення, в графік  здійснення 
оцінки стану готовності захисних споруд цивільного захисту, внести зміни 
щодо дати перевірки  їх готовності.  
 В обговоренні питання приймали участь всі члени виконкому. 
ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу з внесеними змінами  в 
цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
         Рішення № 59 «Про стан готовності захисних споруд цивільного захисту в 
освітніх закладах Тупичівської ТГ»  приймається  одноголосно -  (додається). 
4. СЛУХАЛИ: 

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

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

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

    прийняти проєкт рішення «Про виплату Стрілець Ю. О. допомоги при 
народженні дитини» за основу і в цілому 

«за» - 7, «проти» - 1, «утримався» - 0 

 

 



ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 60 «Про виплату Соловей А. В. допомоги при народженні 

дитини»- приймається одноголосно (додається). 
Рішення № 61 «Про виплату Стрілець Ю. О. допомоги при народженні 

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

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

«за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 62 «Про виплату Ганжа С.Ф.допомоги на поховання Негри М. 

М.»  приймається одноголосно - (додається). 
Рішення № 63 «Про виплату Бабич О. А. допомоги на поховання брата 

Бабича С. А.»  приймається одноголосно - (додається). 
6. СЛУХАЛИ: 

в. о. сільського голови Тетяну Полегенько «Про хід виконання рішення 
виконавчого комітету № 36 від 20 квітня 2022 року «Про проведення  
благоустрою   в населених пунктах Тупичівської  сільської  територіальної 
громади»» 

ВИСТУПИЛИ: Віталій Філон – директор КП «Атлант»  

В обговоренні питання брали участь всі члени виконкому 

ГОЛОСУВАЛИ: прийняти проєкт рішення за основу і в цілому 

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

ВИРІШИЛИ: 
Рішення № 64  «Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 36 

від 20 квітня 2022 року «Про проведення  благоустрою   в населених пунктах 

Тупичівської  сільської  територіальної громади»»  приймається одноголосно - 
(додається). 
7. 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» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 0 

ВИРІШИЛИ: 
            Рішення № 65 «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 


