
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про звернення  депутатів  Чупахівської 
селищної ради до  Прем’єр-Міністра України 
Гройсмана В. Б., Верховної Ради України, 
Міністерства фінансів України 

       Керуючись  ст. 13  Конституції  України,  ст.26, 49, 46 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,    ст.  103  Бюджетного   Кодексу
України   та   з  метою захисту  інтересів  територіальних громад у  частині
наповнення місцевих бюджетів Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1.Прийняти до відома  текст звернення  депутатів  Чупахівської  селищної
ради Охтирського  району Сумської області   до  Прем’єр-Міністра України
Гройсмана В. Б., Верховної Ради України,  Міністерства фінансів  України,
щодо компенсації  втрат    місцевих  бюджетів, пов’язаних  з особливостями
оподаткування  плати  за  землю та внесення змін  до   Податкового   кодексу
України .
       2. Секретарю селищної ради Маслюк М. М.  надіслати  звернення до
Прем’єр-Міністра  України  Гройсмана  В.  Б.,  Верховної   Ради  України,
Міністерства фінансів України.

                   Селищний голова                                       О. В. Кужель 



У К Р А Ї Н А
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42722, смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська, 53, тел./факс: (05446) 90-2-47
e-mail: chupah_sr@ukr.net

         

__________ № ________                                         Прем’єр міністру України
                                                                                             В.Б. Гройсману

Міністерству фінансів     України  
вул. Грушевського, 12/2 

м. Київ 01008

Верховній  Раді України 
вул. Грушевського, 5  

м.Київ,  01008

Щодо компенсації втрат місцевих 
бюджетів, пов’язаних з особливостями 
оподаткування плати за землю

      Відповідно до статей 10 і  265 Податкового кодексу України плата за
землю належить до місцевих податків.
Відповідно  до  ст.  281  Податкового   Кодексу  України   від  сплату  податку
звільняються   інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують
трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни
та  особи,  на  яких  поширюється  дія Закону України  "Про статус  ветеранів
війни,  гарантії  їх  соціального  захисту",  фізичні  особи,  визнані  законом
особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
      Надання державою податкових пільг, які зменшують доходи місцевих
бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного
бюджету  місцевим  бюджетам  на  компенсацію  відповідних  втрат  доходів
місцевих бюджетів (ч.1. ст. 103 Бюджетного кодексу України). 
     Чупахівською селищною радою  опрацьований Додаток № 1 «Інформація
щодо  землевласників  -  фізичних  осіб,  котрі  мають  пільги  по  сплаті

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


земельного  податку  за  земельні  ділянки,  розташовані  на  території
Чупахівської  селищної  ради»,  наданий   Головним   управлінням   ДФС  у
Сумській області та прорахований обсяг втрат, які отримує селищна рада в
зв’язку з наданням  даних пільг.  Розрахунок проводився виходячи з площі
земельної ділянки, ставки земельного податку , нормативно-грошової оцінки
населених  пунктів  та  коефіцієнта  індексації  нормативно-грошової  оцінки,
відповідно до якого загальна сума втрат становить 6 167,00 грн. на рік.
      В зв’язку з вищевикладеним, Чупахівська селищна рада  Охтирського
району  Сумської області  наполягає  на   необхідності   надати додаткову
дотацію з державного бюджету  України  до бюджету   Чупахівської об’єдна-
ної територіальної громади  на компенсацію втрат доходів  внаслідок наданих
державою  податкових  пільг   зі  сплати    земельного  податку   пільгових
категорій громадян. 
    Дане  звернення   прийнято  на    16  сесії    7  скликання   Чупахівської
селищної ради від 15 березня  2019 року.

Селищний голова                 О.В. Кужель



УКРАЇНА
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
42722, смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська,53, тел./факс  90-2-47, (05446)

                                                                    Прем’єр міністру України 
                                                    В.Б.Гройсману

вул. Грушевського, 12/2
 м. Київ 01008

ЗВЕРНЕННЯ

      Ми, депутати Чупахівської селищної ради, Охтирського району, Сумської
області  цілком  і  повністю  підтримуємо  розпочаті  Вами  і  Урядом  України
реформи по децентралізації влади.
      Наша Чупахівська  об’єднана  територіальна громада була створена  в
грудні  2017  року.  В  процесі  становлення  громади  ми  відчули  переваги  в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей для
розвитку території і інфраструктури.
      Питання, які виникають під час реформування громади селищна рада і
виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей. Але є
ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без допомоги
уряду.
      В 2016 році для проведення капітального ремонту був закритий міст через
річку Ворскла, в районі села Климентове, на трасі Суми-Харків.
Весь потік великовагового вантажного транспорту був направлений в об’їзд
по трасі Суми-Лебедин-Охтирка. В результаті такої експлуатації в 2017-2018
роках дорога прийшла в повну непридатність.  Особливу тривогу викликає
стан  мосту  через  дамбу  через  водосховище  безпосередньо  в  селищі
Чупахівка.
      Даний  відрізок дороги  знаходиться у вкрай незадовільному стані, якість
дорожнього покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з
чим  автомобільні  шляхи  державного  значення   по  вказаному  маршруту
потребують  якнайшвидшої  модернізації.   Сьогодні  рух  автомобільного
транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний, дорожнє покриття має
суттєві  дефекти,  що  проявляються  в  колійності,  вибоїнах,  просіданнях,
тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже не просто вибоїни
на  дорозі  –  це  ями  фактично  без  дороги.  Незадовільний  стан  автодоріг
ускладнює  доступ  громадян  населених  пунктів  для  отримання  медичних,
освітніх та інших послуг. Слід зазначити, що  унаслідок загрози людському 



життю  та  здоров’ю,  збільшення  кількості  дорожньо-транспортних  пригод
перевізники автобусного сполучення відмовляються здійснювати свої рейси,
а  саме  на   даний  час  припинені  перевезення    жителів   громади   з   с.
Грінченкове,   с. Соборне,  с. П’яткине,  с. Всадки  до  районного   центру,
відстань до якого складає понад 30 км. Мешканці  громади  залишилося  без
автосполучення та «відрізаними»  від населених пунктів.  Тривогу викликає й
те, що за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної
медичної  допомоги  населенню,  створюється  реальна  загроза  для  життя
громадян. З  цього приводу є  дуже багато скарг та нарікань від мешканців
громади,  постійно  зростає  соціальне  невдоволення  населення.  Жителі
громади не мають можливості вчасно доїжджати до місця праці, навчання та
інших життєво важливих місць.
       Ми готові, відповідно до Закону України від 02.06.2015 року № 490-VIII
«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  співфінансування
ремонту  дороги  державного   значення»  прийняти  участь  на  умовах
співфінансування  на  договірних  засадах  в  межах  коштів  передбачених
бюджетом селищної ради.
       Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємось на
Ваше  розуміння  та  допомогу  у  виділенні  коштів  для  проведення  ремонту
даної дороги.

Дане звернення  прийнято на   15 сесії    7 скликання  Чупахівської
селищної ради від 12 лютого 2019 року.

З повагою
Селищний голова                                                 О.В.Кужель



УКРАЇНА

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42722, смт  Чупахівка, вул. Воздвиженська,53, тел./факс  90-2-47, (05446)

Міністерству інфраструктури  
України 

Проспект Перемоги, 14 
 м. Київ 

01135

ЗВЕРНЕННЯ

         Ми,  депутати  Чупахівської  селищної  ради,  Охтирського  району,
Сумської  області  цілком і  повністю підтримуємо розпочаті  Вами і  Урядом
України реформи по децентралізації влади.
        Наша Чупахівська об’єднана територіальна громада була створена в
грудні  2017  року.  В  процесі  становлення  громади  ми  відчули  переваги  в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей для
розвитку території і інфраструктури.
       Питання, які виникають під час реформування громади селищна рада і
виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей. Але є
ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без допомоги
уряду.
        В 2016 році для проведення капітального ремонту був закритий міст
через річку Ворскла, в районі села Климентове, на трасі Суми-Харків.
Весь потік великовагового вантажного транспорту був направлений в об’їзд
по трасі Суми-Лебедин-Охтирка. В результаті такої експлуатації в 2017-2018
роках дорога прийшла в повну непридатність.  Особливу тривогу викликає
стан  мосту  через  дамбу  через  водосховище  безпосередньо  в  селищі
Чупахівка.
       Даний  відрізок дороги  знаходиться у вкрай незадовільному стані, якість
дорожнього покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з
чим  автомобільні  шляхи  державного  значення   по  вказаному  маршруту
потребують  якнайшвидшої  модернізації.   Сьогодні  рух  автомобільного
транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний, дорожнє покриття має



суттєві  дефекти,  що  проявляються  в  колійності,  вибоїнах,  просіданнях,
тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже не просто вибоїни
на  дорозі  –  це  ями  фактично  без  дороги.  Незадовільний  стан  автодоріг
ускладнює  доступ  громадян  населених  пунктів  для  отримання  медичних,
освітніх та інших послуг. Слід зазначити, що  унаслідок загрози людському 
життю  та  здоров’ю,  збільшення  кількості  дорожньо-транспортних  пригод
перевізники автобусного сполучення відмовляються здійснювати свої рейси,
а  саме  на   даний  час  припинені  перевезення    жителів   громади   з   с.
Грінченкове,   с. Соборне,  с. П’яткине,  с. Всадки  до  районного   центру,
відстань до якого складає понад 30 км. Мешканці  громади  залишилося  без
автосполучення та «відрізаним»  від населених пунктів.  Тривогу викликає й
те, що за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної
медичної  допомоги  населенню,  створюється  реальна  загроза  для  життя
громадян. З  цього приводу є  дуже багато скарг та нарікань від мешканців
громади,  постійно  зростає  соціальне  невдоволення  населення.  Жителі
громади не мають можливості вчасно доїжджати до місця праці, навчання та
інших життєво важливих місць.
      Ми готові, відповідно до Закону України від 02.06.2015 року № 490-VIII
«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  співфінансування
ремонту  дороги  державного   значення»  прийняти  участь  на  умовах
співфінансування  на  договірних  засадах  в  межах  коштів  передбачених
бюджетом селищної ради.
       Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємось на
Ваше  розуміння  та  допомогу  у  виділенні  коштів  для  проведення  ремонту
даної дороги.
      Дане звернення  прийнято на   15 сесії    7 скликання  Чупахівської
селищної ради від 12 лютого 2019 року.

З повагою
Селищний голова                                            О.В.Кужель



УКРАЇНА

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42722, смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська,53, тел./факс  90-2-47, (05446)

Державному агентству 
автомобільних доріг  України

вул. Фізкультури 9
 м. Київ 03150

ЗВЕРНЕННЯ

      Ми, депутати Чупахівської селищної ради, Охтирського району, Сумської
області  цілком  і  повністю  підтримуємо  розпочаті  Вами  і  Урядом  України
реформи по децентралізації влади.
      Наша Чупахівська  об’єднана  територіальна громада була створена  в
грудні  2017  року.  В  процесі  становлення  громади  ми  відчули  переваги  в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей для
розвитку території і інфраструктури.
      Питання, які виникають під час реформування громади селищна рада і
виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей. Але є
ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без допомоги
уряду.
      В 2016 році для проведення капітального ремонту був закритий міст через
річку Ворскла, в районі села Климентове, на трасі Суми-Харків.
Весь потік великовагового вантажного транспорту був направлений в об’їзд
по трасі Суми-Лебедин-Охтирка. В результаті такої експлуатації в 2017-2018
роках дорога прийшла в повну непридатність.  Особливу тривогу викликає
стан  мосту  через  дамбу  через  водосховище  безпосередньо  в  селищі
Чупахівка.
      Даний  відрізок дороги  знаходиться у вкрай незадовільному стані, якість
дорожнього покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з
чим  автомобільні  шляхи  державного  значення   по  вказаному  маршруту
потребують  якнайшвидшої  модернізації.   Сьогодні  рух  автомобільного
транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний, дорожнє покриття має
суттєві  дефекти,  що  проявляються  в  колійності,  вибоїнах,  просіданнях,
тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже не просто вибоїни
на  дорозі  –  це  ями  фактично  без  дороги.  Незадовільний  стан  автодоріг
ускладнює  доступ  громадян  населених  пунктів  для  отримання  медичних,



освітніх та інших послуг. Слід зазначити, що  унаслідок загрози людському 
життю  та  здоров’ю,  збільшення  кількості  дорожньо-транспортних  пригод
перевізники автобусного сполучення відмовляються здійснювати свої рейси,
а  саме  на   даний  час  припинені  перевезення    жителів   громади   з   с.
Грінченкове,   с. Соборне,  с. П’яткине,  с. Всадки  до  районного   центру,
відстань до якого складає понад 30 км. Мешканці  громади  залишилося  без
автосполучення та «відрізаним»  від населених пунктів.  Тривогу викликає й
те, що за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної
медичної  допомоги  населенню,  створюється  реальна  загроза  для  життя
громадян. З  цього приводу є  дуже багато скарг та нарікань від мешканців
громади,  постійно  зростає  соціальне  невдоволення  населення.  Жителі
громади не мають можливості вчасно доїжджати до місця праці, навчання та
інших життєво важливих місць.
      Ми готові, відповідно до Закону України від 02.06.2015 року № 490-VIII
«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  співфінансування
ремонту  дороги  державного   значення»  прийняти  участь  на  умовах
співфінансування  на  договірних  засадах  в  межах  коштів  передбачених
бюджетом селищної ради.
       Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємось на
Ваше  розуміння  та  допомогу  у  виділенні  коштів  для  проведення  ремонту
даної дороги.
      Дане звернення  прийнято на   15 сесії    7 скликання  Чупахівської
селищної ради від 12 лютого 2019 року.

З повагою
Селищний  голова                                                           О.В.Кужель
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ЗВЕРНЕННЯ

      Ми, депутати Чупахівської селищної ради, Охтирського району, Сумської
області  цілком  і  повністю  підтримуємо  розпочаті  Вами  і  Урядом  України
реформи по децентралізації влади.
      Наша Чупахівська  об’єднана  територіальна громада була створена  в
грудні  2017  року.  В  процесі  становлення  громади  ми  відчули  переваги  в
наданні органам місцевого самоврядування широких прав і можливостей для
розвитку території і інфраструктури.
      Питання, які виникають під час реформування громади селищна рада і
виконавчі органи вирішують в межах наданих їм прав і можливостей. Але є
ряд невідкладних завдань, які селищна рада не може вирішити без допомоги
уряду.
      В 2016 році для проведення капітального ремонту був закритий міст через
річку Ворскла, в районі села Климентове, на трасі Суми-Харків.
Весь потік великовагового вантажного транспорту був направлений в об’їзд
по трасі Суми-Лебедин-Охтирка. В результаті такої експлуатації в 2017-2018
роках дорога прийшла в повну непридатність.  Особливу тривогу викликає
стан  мосту  через  дамбу  через  водосховище  безпосередньо  в  селищі
Чупахівка.
      Даний  відрізок дороги  знаходиться у вкрай незадовільному стані, якість
дорожнього покриття не відповідає вимогам сучасних стандартів, у зв’язку з
чим  автомобільні  шляхи  державного  значення   по  вказаному  маршруту
потребують  якнайшвидшої  модернізації.   Сьогодні  рух  автомобільного
транспорту, особливо вантажного, дуже інтенсивний, дорожнє покриття має
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суттєві  дефекти,  що  проявляються  в  колійності,  вибоїнах,  просіданнях,
тріщинах та руйнуванні краю проїжджої частини. Це вже не просто вибоїни
на  дорозі  –  це  ями  фактично  без  дороги.  Незадовільний  стан  автодоріг
ускладнює  доступ  громадян  населених  пунктів  для  отримання  медичних,
освітніх та інших послуг. Слід зазначити, що  унаслідок загрози людському 
життю  та  здоров’ю,  збільшення  кількості  дорожньо-транспортних  пригод
перевізники автобусного сполучення відмовляються здійснювати свої рейси,
а  саме  на   даний  час  припинені  перевезення    жителів   громади   з   с.
Грінченкове,   с. Соборне,  с. П’яткине,  с. Всадки  до  районного   центру,
відстань до якого складає понад 30 км. Мешканці  громади  залишилося  без
автосполучення та «відрізаним»  від населених пунктів.  Тривогу викликає й
те, що за цієї ж причини стає неможливим своєчасне надання невідкладної
медичної  допомоги  населенню,  створюється  реальна  загроза  для  життя
громадян. З  цього приводу є  дуже багато скарг та нарікань від мешканців
громади,  постійно  зростає  соціальне  невдоволення  населення.  Жителі
громади не мають можливості вчасно доїжджати до місця праці, навчання та
інших життєво важливих місць.
       Ми готові, відповідно до Закону України від 02.06.2015 року № 490-VIII
«Про  внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо  співфінансування
ремонту  дороги  державного   значення»  прийняти  участь  на  умовах
співфінансування  на  договірних  засадах  в  межах  коштів  передбачених
бюджетом селищної ради.
       Враховуючи соціальну значимість порушеного питання, сподіваємось на
Ваше  розуміння  та  допомогу  у  виділенні  коштів  для  проведення  ремонту
даної дороги.

Дане звернення  прийнято на   15 сесії    7 скликання  Чупахівської
селищної ради від 12 лютого 2019 року.

З повагою
Селищний голова                                                 О.В.Кужель


