
ПРОЕКТ 

 
 

 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

_________ сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

__.11.2018 

смт Чупахівка 

 

 

Про прийняття субвенції з  

державного бюджету на здійснення 

соціально-економічного розвитку територій   

мі місцевими бюджетами за об’єктами 

 

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 

року №867-р, Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада вирішила: 

 

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з державного бюджету 

на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій між місцевими бюджетами за об’єктами (заходами) в сумі 

1 731 000 грн. 

2. Внести відповідні зміни до Програми економічного і соціального 

розвитку Чупахівської селищної ради на 2018 рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного 

розвитку та інвестицій. 

 
Селищний голова                                                              О.В. Кужель 

 

  

 
Перевірено  головний спеціаліст – юрисконсульт  

Батюк К. Ф.   _________ 
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ПРОЕКТ 

 

 
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

_________ сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

__.11.2018 

смт Чупахівка 

 

 

Про прийняття освітньої субвенції з  

державного бюджету місцевим бюджетам 

 

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 

року №868-р, Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до 

пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», селищна рада вирішила: 

 

1. Прийняти до селищного бюджету освітню субвенцію з державного 

бюджету в сумі 130 100,00 грн. та направити на видатки ТПКВКМБ 0611020 

«Надання загальної середньої освіти загальноосвітнім навчальним закладам 

(в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в 

сумі 100 000 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 

30 100,00 грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного   

розвитку  та інвестицій.  

 
Селищний голова                                                                                       О.В. Кужель 

 

 

 

 
Перевірено  головний спеціаліст – юрисконсульт  

Батюк К. Ф.   _________ 

 

 

 

 

 



 2 

ПРОЕКТ 

 

 

 
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

_________ сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

__.11.2018 

смт Чупахівка 
 

 

Про внесення змін до рішення  

2 сесії сьомого скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 02.01.2018 року «Про 

селищний бюджет на 2018 рік» 

 

На підставі клопотання Відділу освіти Чупахівської селищної ради, 

Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

вирішила: 

 

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по: 

з ТПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2230 

«Продукти харчування» в сумі 40 000,00 грн. на КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» в сумі 5 000,00 грн., ТПКВКМБ 0611161 «Забезпечення 

діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2120 «Нарахування на 

оплату праці» в сумі 5 800,00 грн., ТПКВКМБ 0611060 «Керівництво і 

управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

23 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 6 200,00 грн.; 

з ТПКВКМБ 0611020 «Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітнім навчальним закладам (в т. ч. школою-дитячим садком, 

інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами» КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 25 000,00 грн. на 

КЕКВ 2273 ««Оплата електроенергії» в сумі 10 000,00 грн., ТПКВКМБ 

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» КЕКВ 2111 

«Заробітна плата» в сумі 15 000,00 грн.; 

з ТПКВКМБ 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 
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«Заробітна плата» в сумі 18 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату 

праці» в сумі 4 000,00 грн. на ТПКВКМБ 0611150 «Методичне забезпечення 

діяльності навчальних закладів» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 

18 000,00 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 4 000,00 

грн. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного   

розвитку  та інвестицій. 

 

 

Селищний голова                                                                                О.В. Кужель 

 

 

 

 
Перевірено  головний спеціаліст – юрисконсульт  

Батюк К. Ф.   _________ 
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ПРОЕКТ 

 

 

 
 

 

 

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Охтирського району Сумської області 

Сьоме скликання 

_________ сесія 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

__.11.2018 

смт Чупахівка 

 

Про внесення змін до рішення  

2 сесії сьомого скликання  

Чупахівської селищної ради 

від 02.01.2018 року «Про 

селищний бюджет на 2018 рік» 

 

 

На підставі клопотання Відділу освіти Чупахівської селищної ради, 

Бюджетного та Податкового кодексів України, відповідно до пункту 23 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

вирішила: 

1. 1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по: 

з ТПКВКМБ 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» сумі     

100 000,00 грн. на забезпечення КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги», а саме на видатки ТПКВКМБ 0112111 «Первинна медична 

допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного   

розвитку  та інвестицій. 

 

Селищний голова                                                                                О.В. Кужель 

 
Перевірено  головний спеціаліст – юрисконсульт  

Батюк К. Ф.   _________ 


