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Р І Ш Е Н Н Я

15.03.2019 року  смт. Чупахівка   

                        

Про затвердження звіту селищного 
голови про роботу   виконавчих  органів 
ради  за 2018 рік.

       Відповідно до ст.38 Закону України « Про засади державної регуляторної
політики в сфері господарської діяльності », керуючись пунктом 9 частини1
статті  26  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  »,
заслухавши звіт селищного  голови  про  роботу  виконавчих органів  ради  за
2018 рік,   Чупахівська селищна рада
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити звіт селищного  голови  про  роботу  виконавчих  органів
Чупахівської селищної  ради  за 2018 рік ( додається ).
       2. Звіт селищного  голови про роботу  виконавчих  органів Чупахівської
селищної   ради   за  2018  рік   опублікувати  на  офіційному   веб-сайті
Чупахівської селищної ради.
      3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  прав  людини,  правопорядку,  етики,  депутатської   діяльності,
охорони  навколишнього  середовища.

Селищний голова О. В. Кужель 



                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                      Рішенням 16 сесії 7 скликання
                                                                                                    від 15.03.2019

ЗВІТ
селищного голови Кужеля О.В. про роботу виконавчих органів ради за

2018 рік

Згідно  статті  42  Закону  України  «  Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» селищний голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним,
підконтрольним  і  відповідальним  перед  територіальною громадою і  перед
відповідною радою. Тому даний звіт є вимогою чинного законодавства.
          Основна мета цього звіту не тільки в тому, щоб показати результати
своєї  роботи,  а  головне  в  тому,  щоб  разом  з  депутатами  проаналізувати
основні  напрямки  діяльності  депутатського  корпусу,  виконавчого  комітету
селищної ради і мої, як селищного голови, виявити недоліки в роботі, яка їх
причина, визначити напрямки подальшої роботи.
         Говорячи  за  роботу  селищної  ради,  її  виконавчого  комітету  слід
зазначити,  що  ми  виконували  і  виконуємо  як  власні  так  і  делеговані
державою  повноваження,  які  обумовлені  в  Законі  України  «  Про  місцеве
самоврядування в Україні». 
         У  відповідності  до  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» та плану роботи селищної ради сесії проводяться не рідше чотирьох
раз  на  рік,  а  по  необхідності  і  більше,  а  з  питань  відведення  земельних
ділянок не рідше один раз на місяць в разі наявності заяв.
 Так за 2018 рік було проведено 14 сесій ради. Прийнято 344 рішення.
          За 2018 рік проведено 9 засідань виконкому, прийнято 64 рішення.
           За звітний період селищним головою було видано 201 розпорядження з
різних питань.
          З підприємств, організацій, установ, правоохоронних органів, депутатів
Чупахівської  селищної  ради  до  Чупахівської   селищної  ради надійшло736
звернень, інформаційних листів та запитів. Кількість вихідної кореспонденції
по Чупахівській селищній раді за цей період склала 859 документів, в тому
числі  відповіді  на  запити  та  клопотання,  пов’язані  з  вирішенням  питань
життєдіяльності територіальної громади.
         Протягом  2018  року  до  Чупахівської   селищної  ради  надійшло  371
звернення, з яких 369 звернень на особистому прийомі.       
        Найчастіше розглядалися земельні питання-110 звернень, 30 %, питання
з соціального захисту населення-39 звернень, 11%, питання з комунального
господарства-104 звернення, 28%.



       За  результатами  розгляду  звернень  громадян  250  з  них  вирішено
позитивно,  по  119 надано роз’яснення згідно з  чинним законодавством,  0
відмовлено у розгляді.
 Всі  листи,  заяви  громадян,  що  надходять  до  Чупахівської  селищної
ради та її виконавчого комітету, розглядаються у встановлені законодавством
терміни.
         Результати проведеної роботи систематично розглядаються на апаратних
нарадах  з  посадовими  особами,  спеціалістами  селищної  ради,  а  також
доводиться до відома населення.
       Питання  щодо  забезпечення  реалізації  громадянами  конституційного
права на звернення знаходиться на постійному контролі.

За звітний період   було видано громадянам 1200 довідок про склад сім’ї,
місце проживання та з земельних питань-508.

 Протягом 12 місяців 2018 року до загального фонду селищного бюджету
надійшло 27 514 470 грн., що становить 100,22 % від плану, затвердженого на
2018 рік. Перевиконання плану склало 59 103 грн.

Відношення фактичних до запланованих в розписі окремих видів доходів
загального фонду бюджету у 2018 році становлять:

    -  податкові надходження виконані на 101,07% або 8 063 258 грн. 
-  неподаткові надходження виконані на 159,33% або 34 257 грн.
- інші надходження до бюджету на 2018 рік не планувались, а отримано

20 653грн.
Надходження дотацій та субвенцій складають –  19 416  954 грн., що

становить 70,6% в тому числі:
- субвенція  з  державного  бюджету  на  здійснення  заходів  щодо

соціально-економічного розвитку території – 2 720 000 грн.;
- базова дотація 2 281 300 грн., 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1 240 698 грн.
- Медична  субвенція  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам

3 602 400 грн.;
- Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 999 000 грн.;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 825
500 грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та
доступної  загальної  середньої  освіти  `Нова  українська  школа  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 83 007 грн.;



- Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  відшкодування  вартості
лікарських  засобів  для  лікування  окремих  захворювань  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 48 718 грн.

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 342 547 грн.;

- Інші субвенції з місцевого бюджету 273 784 грн.
Діяльність місцевої влади, установ та організацій Чупахівської ОТГ

протягом 2018 року була направлена на виконання пріоритетних завдань
соціально-економічного розвитку, запровадження принципів прозорості та
відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах
економіки,  здійснення  модернізації  інфраструктури  та  запровадження
заходів з  енергозбереження,  проведення комплексу заходів з  підвищення
рівня життя населення. 

Завдяки спільній співпраці влади, громади та бізнесу вдалося досягти
певних результатів в соціально-економічному розвитку громади, відсутня
заборгованість з виплати заробітної плати.

Протягом 2018 року в ДНЗ «Сонечко-1» було придбано та встановлено
сонячний колектор для підігріву води. Це  стало можливим завдяки тісній
співпраці  влади  і  громадської  організації  Екоклуб,  яка  частково
профінансувала встановлення сонячного колектора.

Аграрний  сектор  має  сприятливі  природні  умови  та  значний
потенціал,  є  провідною  галуззю  економіки  громади,  що  забезпечує
продовольчу  безпеку.  В  громаді  працюють  ПСП  АФ  «Піонер»,  ПСП
«Ташань», ПСП «Комишанське», ПСП АФ «Десна», ТОВ «Жасмін», СФГ
«Світлана», СФГ «Відродження» та СФГ «Ранок».

В  громаді  вживались  заходи  спрямовані  на  збереження  позитивної
динаміки в  розвитку  аграрної  галузі.  У виробництві  харчових продуктів
провідне місце належить таким видам діяльності як виробництво молочної
та  м’ясної  продукції,  хліба  та  хлібо  -  булочних виробів,  борошняної  та
круп’яної продукції, кондитерських виробів.  

Одними з найбільших бюджетоутворюючих підприємств на території
Чупахівсьокї ОТГ є ПСП АФ «Піонер» 2 450 000 грн., або 31%., ПСП АФ
«Десна» 892 000  грн.,  або  12%.,  ПСП «Ташань» 982 000 грн.  або  13%.,
ПСП «Комишанське» 371 200 грн. або 0,05%., ТОВ «Жасмін» 514 875 грн.
0,07% від загального фонду бюджету Чупахівської ОТГ. 

Основні  показники   бюджету  об`єднаної  територіальної  громади
Чупахівської селищної ради на 2018 рік:



Доходи:
Обсяг  доходів  загального  і  спеціального  фондів  бюджету  об`єднаної

територіальної громади Чупахівської селищної ради був затверджений в сумі:
22 716 685  грн.  ,  у  т.ч.  обсяг  загального  фонду  –  22 566  180.  грн.  ,  обсяг
спеціального фонду –  150 505 грн..

Обсяг податку на доходи фізичних осіб на 2018 рік заплановано у сумі
4 158 470 грн.,

Обрахування податку на доходи фізичних осіб проведено відповідно до
норм  Бюджетного  кодексу  України  і  Податкового  кодексу  України  з
урахуванням  соціальних пільг, передбачених законодавством, та податкової
ставки у розмірі 18%. Враховано підвищення мінімальної заробітної плати до
3 723 грн., прожиткового мінімуму для працездатних осіб – до 1 762 грн.

 Як  передбачено  ст.  64  Бюджетного  кодексу  до  селищного  бюджету
надійшло  60% від загальної суми сплаченого податку на доходи фізичних
осіб,  а  саме  4 506 932  грн.,  питома  вага  податку  у  запланованому  обсязі
загального фонду бюджету власних надходжень становить 18%.

Акцизний  податок  з  реалізації  суб’єктами  господарювання  роздрібної
торгівлі підакцизних товарів плановий обсяг визначений в сумі 40 000 грн.
Фактично надійшло до селищного бюджету 50 208 грн., що становить 0,06%

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними  та  фізичними  особами  житлової  та  нежитлової  нерухомості
запланований  на  2018  рік  у  сумі  1 273 810  грн.  Фактично  надійшло  до
бюджету коштів в сумі 860 883 грн., що становить 10,6%

Земельний податок та орендна плата за землю заплановано на 2018 рік у
сумі 1 246 110 грн. За 12 місяців 2018 року фактично надійшло 833 772 грн.,
що становить 10,3% від загального обсягу.  

Єдиний  податок  на  2018  рік  запланований  у  сумі  3 034 350  грн.
Фактично надійшло до бюджету 2 615 744 грн., або 32,3%

Решта  доходів  загального  фонду  місцевого  бюджету  складають
неподаткові  надходження  (доходи  від  власності  та  підприємницької
діяльності,  адміністративні  штрафи,  плата  за  надання  адміністративних
послуг, державне мито), які становлять  21 500 грн., обраховано відповідно
до чинного законодавства з врахуванням фактичних надходжень цих доходів
у 2017 році. Питома вага податків у затвердженому обсязі загального фонду
селищного  бюджету  становить  0,04  %.  Фактично  надійшло  до  бюджету
Чупахівської ОТГ 34 257 грн. 

При  складанні  бюджету   на  2018  рік  не  були  заплановані  показники
екологічного податку по спеціальному фонду.



Видатки та заборгованість:
Загальний фонд:
Загальний обсяг видатків по бюджету об’єднаної територіальної громади

за 2018 рік становить 22 200 876 грн. 
На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  в  2018  році  було

використано  коштів  у  сумі  7  893  457  грн.,  що  становить  95,8%  до
кошторисних  призначень  за  рік,  з  них  на  утримання  закладів  охорони
здоров’я 2 820 046 грн., на галузь «Освіта» використано коштів в сумі 10 958
168  грн.,  або  99,03%.,  на  фінансовий  відділ  Чупахівської  селищної  ради
використано  коштів  в  сумі  3  349  250  грн.,  або  99,8%  до  кошторисних
призначень.,  з  них  передано  до  районного  та  обласного  бюджету  на
здійснення  видатків  по  соціальному  захисту  населення  324  811  грн.,  та
медичну субвенцію на фінансування вторинної ланки охорони здоров’я в сумі
2 499 300 грн. 

Видатки  з  урахуванням  змін  на  2018  рік  на  «Організаційне,
інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне  забезпечення  діяльності
селищної ради» передбачено в сумі 2 453 790 грн., проведені касові видатки в
сумі 2 361 814 грн.. Протягом року зменшено суму бюджетних призначень на
517 133 грн. перерозподілом на інші галузі.

Виплачено  заробітну  плату  в  сумі  1  732  884  грн.,  нарахування  на
заробітну плату 381 126 грн.,  використання товарів та послуг 140 754 грн.,
оплата послуг 35 969 грн.,  оплата комунальних послуг та енергоносіїв 69 609
грн.,  інші поточні видатки 2 473 грн.. 

По спеціальному фонду були проведені видатки в сумі 18 200 грн. на
придбання обладнання довгострокового користування.

Видатки  на  охорону  здоров’я  Чупахівської  селищної  ради  було
передбачено при затвердженні бюджету на 2018 рік 1 740 989 грн. Протягом
2018 року було збільшено суму бюджетних призначень на 1 035 210 грн., з
них додатково виділена медична субвенція з державного бюджету на суму
551 600 грн.  та  виділені  кошти місцевого бюджету в розмірі  483 610 грн.
Касові  видатки  проведені  в  сумі  2  771  329  грн.  з  них  кошти  медичної
субвенції на первинну медичну допомогу в сумі 1 103 100 грн., власних   371
429 грн., з додаткової дотації 296 800 грн. 

Видатки  на  заробітну  плату  з  нарахуваннями  склали  2  125  511  грн.,
предмети  матеріали,  обладнання  та  інвентар  84  900  грн.,  медикаменти  та
перев’язувальні матеріали 64 000 грн., оплата послуг (крім комунальних) в
сумі 110 100 грн., комунальні послуги та енергоносії 365 800 грн.. 



За  рахунок  медичної  субвенції  профінансована  заробітна  плата  з
нарахуваннями в сумі 1 103 100 грн. Протягом 2018 року вона використана в
повному обсягу. 

За  рахунок  додаткової  дотації  профінансовано  комунальні  послуги  та
енергоносії в сумі 296 800 грн.

Решту видатків профінансовано за рахунок селищного бюджету.
Станом  на  01.01.2019  року  фактично  працює  в  закладах  охорони

здоров’я  Чупахівської ОТГ 36,25 штатних одиниць. 
По установах охорони здоров’я по загальному та спеціальному фонду

дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Видатки  по  соціальному  захисту  та  соціальному  забезпеченню  були

передбачені  в  бюджеті  в  сумі  792  280  грн.  Протягом  2018  року  було
збільшено  суму  кошторисних  призначень  в  сумі  353  999  грн.  це  стало
можливим шляхом перерозподілу з  інших галузей, а також виділені протягом
року субвенції з районного бюджету на утримання соціальних працівників,
що  обслуговують  людей  похилого  віку  Олешнянської  та  Довжицької
сільських  рад.  Касові  видатки  проведені  в  сумі  1  146  279  грн.,  з  них
«Заробітна  плата»  склала  в  сумі  916330,00  грн.,  «Нарахування  на  оплату
праці»  206105,00  грн.,  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар»
16344,00  грн.,  «Медикаменти  та  перев`язувальні  матеріали»  2000,00  грн.,
Продукти харчування в сумі 2000,00 грн. Оплата послуг (крім комунальних)
2700,00 грн., Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,
не віднесені до заходів розвитку 800,00 грн.,

Загальний  обсяг  видатків  по  культурі  передбачено   при  затвердженні
бюджету  на  2018  рік  1  087  036  грн.,   у  т.ч.  на  забезпечення  діяльності
бібліотек в сумі 243 571 грн., на забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів в сумі 843 465
грн.  Протягом  року  Чупахівською  селищною  радою  було  збільшено  суму
кошторисних призначень на загальну суму 58 517 грн., шляхом перерозподілу
з  інших галузей. Касові видатки проведені в сумі 1 058 227 грн. 

Видатки  проведені  на  виплату  заробітної  плати  в  сумі  606  115  грн.,
нарахування на заробітну плату в сумі 159 359 грн.,  придбання товарів та
матеріалів в сумі 245 247 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в
сумі 34 320 грн. та інші поточні видатки в сумі 13 486 грн.

В громаді працює 3 бібліотеки, 2 будинки культури, 3 клуби. 
За рахунок субвенції на виконання депутатських повноважень депутатів

Сумської обласної ради по спеціальному фонду було придбано ноутбук для
Лантратівського сільського будинку культури в сумі 10 000 грн. 



По спеціальному фонду проведена експертиза проекту опалення частини
приміщення СБК смт Чупахівка в сумі 5404,04 грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство передбачені в бюджеті на
2018  рік  в  сумі  746  800  грн.  Протягом  року,  зменшено  обсяг  планових
асигнувань перерозподілом в інші галузі в сумі 375 651 грн.. Касові видатки
склали 346 284 грн.

Видатки  по  КФК  0116013  «Забезпечення  діяльності  водопровідно-
каналізаційного господарства»  склали 30 372 грн.,  з них  електроенергії в
сумі 26 459 грн.,  інші поточні видатки в сумі 3913 грн., .

Видатки по КФК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»
склали 315 911 грн., з них предмети, матеріали обладнання та інвентар 95 416
грн.,  оплата  послуг  (крім  комунальних)  в  сумі  161  274  грн.,  кошти  були
використані  на  благоустрій  території  та  скошування  бур’янів,   поточний
ремонт  доріг  місцевого  значення,  грейдерування  доріг.,  обслуговування  та
поточний ремонт вуличного освітлення, оплата електроенергії в сумі 59 220
грн..  По  спеціальному  фонду  були  проведені  видатки  по  капітальному
ремонту  вуличного освітлення в сумі 57 026 грн., закупівлю ліхтарів на суму
29 732 грн. 

Загальний   обсяг  видатків  на  утримання  автомобільних  доріг  при
затвердженні бюджету склав 980 100 грн. Протягом року було зменшено суму
планових показників на суму 690 031 грн. касові видатки склали 158 805 грн..
За рахунок цих коштів був проведений ямковий ремонт доріг між населеними
пунктами Чупахівської ОТГ

В  бюджеті  Чупахівської  громади  на  утримання  закладів  освіти  при
затвердженні бюджету на 2018 рік було заплановано коштів в сумі 11 084 806
грн. Протягом року було зменшено суму кошторисних призначень на суму 19
132 грн. перерозподілом між іншими галузями. Касові видатки склали 10 958
167 грн., з них видатки по:

 «Керівництво і  управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» в сумі 260 747 грн., що
становить 2,4% від  загальних видатків відділу., з них видатки на оплату праці
складають 213 700 грн., нарахування на оплату праці складають 46 547 грн.,
предмети матеріали в сумі 500 грн. 

 ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1 500 747 грн.,
або 13,7% від загальних видатків., з них видатки на оплату праці склали 886
402  грн.,  нарахування  на  оплату  праці  склали  205  361  грн.,  предмети,
матеріали 27 699 грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали в сумі 799
грн.,  продукти  харчування  в  сумі  104  111  грн.,  оплата  послуг  (крім



комунальних) в сумі 18 810 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв
в сумі 254 422 грн., інші поточні видатки 12 240 грн. 

Кількість дитячих дошкільних закладів на території громади - 1.
 ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти

загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами». 

В бюджеті Чупахівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік
на  утримання  закладів  загальної  середньої  освіти  загальноосвітніми
навчальними закладами  передбачені видатки з урахуванням змін в сумі 8 665
685 грн., з них освітня субвенція 4 695 400 грн., додаткова дотація 3 702 200
грн., власний коштів 268 085 грн.. Протягом року була отримана субвенція з
державного бюджету «Нова українська школа» в сумі 83 007 грн.,  в грудня
2018 року на покриття незабезпеченості по заробітній платі з нарахуваннями
педагогічним  працівникам  була  виділена  освітня  субвенція  з  державного
бюджету в сумі 130 100 грн. 

Касові  видатки  склали  8  608  185  грн.,  або  99,34%  від  кошторисних
призначень, з них: на виплату заробітної плати кошти в сумі 5 711 950 грн.,
або 66,3%., нарахування на заробітну плату в сумі 1 284 643 грн., або 14,9%.,
предмети, матеріали, обладнання в сумі 386 137 грн., або 4,5%., медикаменти
та  перев’язувальні  матеріали  в  сумі  3  000  грн.,  або  0,03%   продукти
харчування в сумі 259 119 грн.,або 3,01%.,  оплата послуг 94 114 грн., або
1,09%.,  видатки  на  відрядження  9  205  грн.,  або  0,11%.,  .  та  оплата
комунальних  послуг  та  енергоносіїв  в  сумі  834  326  грн.,або  9,7%.,  інші
видатки в сумі 25 668 грн., або 0,3%. 

Мережа закладів загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради
має  4  школи  :  Чупахівська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів,
Грінченківський  навчально-виховний  комплекс,  Лантратівський  навчально-
виховний комплекс, Новопостроєнський навчально-виховний комплекс.

Рішенням восьмої сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання
від 22.06.2018 року було утворено Чупахівський освітній округ та визначено
опорним  навчальним  закладом   Чупахівську  спеціалізовану  школу  І-ІІІ
ступенів  Чупахівської селищної ради  Охтирського району Сумської області
шляхом перетворення її в Чупахівську загальноосвітню  школу І-ІІІ ступенів з
Грінченківською та Лантратівською філіями.  

Рішенням восьмої сесії Чупахівської селищної ради сьомого скликання
від  22.06.2018  року  призупинено  діяльність  юридичних  осіб  –
«Грінченківський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Чупахівської  селищної  ради



Охтирського району Сумської області (42725, Сумська область, Охтирський
район,  с.  Грінченкове,  пров.  Шкільний,  1  код  ЄДРПОУ  23053393)  та
«Лантратівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області (42725, Сумська область, Охтирський
район,  с.  Лантратівка,  пров.  Шкільний,  3  код  ЄДРПОУ  23053861),
реорганізувавши  їх  шляхом  приєднання  до  Чупахівської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чупахівської  селищної  ради  Охтирського  району
Сумської області як філії даної освітньої установи.

Мережа закладів загальної середньої освіти Чупахівської селищної ради
у  2018-2019  навчальному  році  представлена  двома  школами:  Чупахівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  (232  учні)  та  Новопостроєнський
навчально-виховний  комплекс  (навчальну  діяльність  призупинено,
заплановано подальшу ліквідацію – учні не навчаються). 

З метою науково-методичного забезпечення системи освіти Чупахівської
селищної ради рішенням восьмої сесії сьомого скликання від 22.06.2018 року
створено методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської
селищної ради. На ТКВКБМС 0611150 «Методичне забезпечення діяльності
навчальних закладів» затверджено на видатки 105 200 грн. Касові видатки
склали 105 003 грн.,  з них заробітна плата 77 803 грн.,  та нарахування на
заробітну плату 17 200 грн.,  та протягом року забезпечено оргтехнікою на
суму 10 000 грн.

 Рішенням восьмої сесії сьомого скликання від 22.06.2018 року створено
Комунальний  заклад  позашкільної  освіти   «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості»  Чупахівської  селищної  ради  та  затверджено  кошторис  по
ТКВКБМС  0611090  «Надання  позашкільної  освіти  позашкільними
закладами,  заходи  із  позашкільної  роботи  з  дітьми»  в  сумі   50  500  грн.
Учасників гурткової роботи – 103 чоловіки. Касові видатки склали 50 247
грн., з них заробітна плата 20 747 грн., нарахування на заробітну плату в сумі
4 500 грн. та забезпечення оргтехнікою на суму 25 000 грн.

З  метою реалізації  права  дітей  з  особливими освітніми потребами на
освіту  за  місцем проживання,  їх  соціалізацію в суспільство,  відповідно до
заяви батьків рішенням шостої сесії сьомого скликання від 26.04.2018 року
створено інклюзивну групу на базі Чупахівського закладу дошкільної освіти
(ясла-садок)  «Сонечко-1»  Чурпахівської  селищної  ради,  яку  відвідує  одна
дитина-інвалід  з  особливими  освітніми  потребами,  та  введено  посаду
асистента вихователя.

З початку нового 2018-2019 навчального року група продовженого дня не
функціонувала.  В  бюджеті  об’єднаної  територіальної  громади  по   відділу



освіти з урахуванням внесених змін за рахунок вільних залишків на початок
року   були  заплановані  видатки  по   ТКВКБМС  06115052  «Фінансова
підтримка регіональних осередків всеукраїнських організацій  фізкультурно-
спортивної  спрямованості  у здійсненні  фізкультурно-масових заходів серед
населення регіону» на сумі 7 200 грн. Загальний обсяг  видатків 7 200 грн.,
що становить 100%.

Видатки профінансовано на потреби громадської організації футболу. За
ці кошти було придбано кубки, медалі, статуетки.

ТКВКБМС  06115061  «Забезпечення  діяльності  місцевих  центрів
фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення  фізкультурно-
масових заходів серед населення регіону» передбачені видатки по загальному
фонду  в  сумі  40  000   грн.  за  рахунок  депутатських  коштів  з  обласного
бюджету. Загальний обсяг  видатків   40 000 грн. що становить 100%.

Видатки профінансовано на потреби  футбольної команди «Фаворит» на
бутси.

Спеціальний фонд

Видатки по спеціальному фонду за 2018 рік  склали 1 645 043,09 грн., в
т.ч. по

   ТКВКБМС  0110150  «Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
видатки  склали»  по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» в сумі 18200 грн.,   для закупівлі оргтехніки., 

ТКВКБМС  0114060  «Забезпечення  діяльності  палаців  i  будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» по КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 15
404,04 грн.,  розробка проектно-кошторисної документації  5 404,04 грн.,  та
придбання ноутбуку для Лантратівського СБК 10 000 грн.

 ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  в
сумі  86  758,76  грн.  по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового користування» в сумі 29 732 грн.,для закупівлі ліхтарів для
вуличного освітлення та КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» в
сумі 57 026,76  грн. на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення. 

ТКВКБМС  0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою» КЕКВ  2281
«Дослідження і  розробки,  окремі  заходи розвитку по реалізації  державних
(регіональних)  програм»  в  сумі  16  519,8  грн.,  розробки  проектно-
кошторисної документації. 



 ТКВКБМС  0117330  «Будівництво  інших  об`єктів  соціальної  та
виробничої інфраструктури комунальної власності» КЕКВ 3122 «Капітальне
будівництво  (придбання)  інших  об`єктів»   в  сумі  42  819,49  гр.,  закупівля
вуличного спортивного обладнання для смт Чупахівка.

 ТКВКБМС  0117362  «Виконання  інвестиційних  проектів  в  рамках
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад» КЕКВ 3110
«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
1240698  грн.,  за  рахунок  цих  коштів  були  придбано  За  ці  кошти  було
придбано  2  трактори,  причеп,  відвал  для  чищення снігу,  подрібнювач  для
гілок, бензопила,  косарка ротаційна, бензокоса, газонокосілка. 

Протягом 2018 року на території  Чупахівської ОТГ було створено КП
«Добробут», якому було виділено статутний капітал в сумі 178 618 грн., 

ТКВКБМС  0118330  «Інша  діяльність  у  сфері  екології,  охорони
природних ресурсів» КЕКВ 3232 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі
140 031 грн., касові видатки склали 94 006 грн. Ці кошти були спрямовані на
видатки з розробки проектно-кошторисної документації.

Загальний обсяг видатків по фінансовому відділу Чупахівської селищної
ради  передбачено   при  затвердженні  бюджету  на  2018  рік  480  349  грн.,
Протягом  року  Чупахівською  селищною  радою  було  збільшено  суму
кошторисних призначень на загальну суму 30 000 грн., шляхом перерозподілу
інших галузей та коштів вільного залишку на початок року. Касові видатки
проведені в сумі 510 140 грн., 

Видатки  проведені  на  виплату  заробітної  плати  в  сумі  378414  грн.,
нарахування на заробітну плату в сумі 94900 грн.,  на придбання товарів та
матеріалів заплановано  в сумі 35 505  грн..  За ці  кошти було придбано 2
комп’ютери  та 2 принтери. Оплата послуг (крім комунальних) заплановано в
сумі 4 350 грн., касові видатки склали 4  320 грн. 

Кількість штатних одиниць -3.
По фінансовому відділу Чупахівської селищної ради по загальному та

спеціальному фонду дебіторська та кредиторська заборгованість  відсутня. 
 Передбачено  по  загальному  фонду  за  рахунок  медичної  субвенції  з

державного бюджету місцевим бюджетам   3 050 800 грн. Протягом року було
збільшено суму кошторисних призначень на 551 600 грн.

    Кошти в сумі 2 499 300 були передані до бюджету міста Охтирка для
здійснення видатків на вторинну ланку медичної допомоги.

 Загальний  обсяг  отриманих  з  державного  бюджету  міжбюджетних
трансфертів складає 19 455 814 грн., з них :

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку території – 2 720 000 грн.;



- базова дотація 2 281 300 грн., 
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування

інфраструктури об’єднаних територіальних громад  1 254 200 грн.
- Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 3 602

400 грн.;
- Дотація  з  місцевого бюджету  на  здійснення  переданих з  державного

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з державного бюджету 3 999 000 грн.;

- Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 4 825 500
грн.;

- Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення  якісної,  сучасної  та
доступної  загальної  середньої  освіти  `Нова  українська  школа  за  рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету 83 007 грн.;

- Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету 49 200 грн.

- Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 342 547 грн.;

- Інші субвенції з місцевого бюджету 298 660 грн.
Субвенція  з  місцевого бюджету на  відшкодування вартості  лікарських

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції
з державного бюджету використано 48 717 ,63 грн., повернуто до обласного
бюджету 482,37 грн.

На оздоровлення та відпочинок дітей з обласного бюджету була виділена
субвенція в сумі 12 469 грн.,  з них використано коштів в сумі 11 670 грн.
Невикористані  протягом  року  кошти  в  сумі  799  грн.  були  повернуті  до
обласного бюджету.

Субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-
економічного  розвитку  території  в  сумі  2  720  000  грн.;  яка  була  не
використана протягом 2018 бюджетного року. Залишок коштів в сумі 2 720
000 грн., буде направлено на цільові видатки цієї субвенції у 2019 році.  

Дорожнє господарство
З  метою  покращення  життєдіяльності  населення  у  2018  році  на

автодорогах  Чупахівської  ОТГ  проведено  експлуатаційне  утримання  та
ремонтні роботи за кошти місцевого бюджету на суму 160,0 тис. грн..

- Ліквідація ямковості з використання щебеневої суміші
• О191107 смт. Чупахівка –с. Оленинське – 1 т;
• О191106 с. Лантратівка – с. Новопостроєне – 0,5 т.;
•  С191115 (від перехрестя до с. Новопостроєне) – 3 т.;



- Ліквідація ямковості з використанням щебенево-піщаної суміші:
•  С191124 – С191128 (через с. Духівниче) – 60 т. ЩПС;
• О 191105- смт. Чупахівка – с.Грінченкове – 50 т. ЩПС;
• О191107 – смт. Чупахівка – с. Оленинське – 8 т. (бітум);
• С191115 – (від перехрестя дороги О191106 до с. Новопостроєне)

– 3т.(бітум);
-  Профілювання  автодоріг  місцевого  значення  загального

користування:
• смт. Чупахівка вул. Охтирська – 0,648 км.;
•                           вул.  Матросова – 0,440 км;
•                           вул. Чкалова – 0,217 км.;
•                           вул. Тополянська – 0,422 км.;
•                           вул. Паркова – 0,430 км..
-  Профілювання   узбіч   місцевого   та  державного  значення

загального користування:
• О191107 смт. Чупахівка –С. Оленинське – 2 км.;
• О 191105 смт. Чупахівка – с.Грінченкове – 4,640 км;
• О191106 с. Лантратівка – с. Новопостроєне – 12 км;
• С191115 с. Новопостроєне – 2 км;
• Т-19-06 смт. Чупахівка – с. Лантратівка – 14 км;
• С191128  (від дороги Т-19-06 до с. Духівниче – 7,400 км;
• С191105 с. Грінченкове – с. Олешня – 6 км.;
• смт. Чупахівка, вул. Слобожанська – 2,720 км;
• смт. Чупахівка, вул. Воздвиженська – 4,360 км.;
• смт. Чупахівка, вул. Лебединська – 2,200 км;
• с. Оленинське, вул. Хліборобська – 2,920 км;
• с. Оленинське, вул. Будильська – 2,428 км;
• с. Оленинське, вул. Пушкіна – 1,666 км;
• с. Оленинське, вул. Вербицького – 0,844 км;
• с. Оленинське, вул. В.Вітра – 1,280 км;
• с. Грінченкове, вул. Вишнева – 2,562 км;
• с. Грінченкове, вул. Ватутіна – 2,052 км;
• с. Лантратівка, вул. Лебединська – 4,444 км;
За кошти місцевих підприємств ПСП «Жасмін» та ПСП «Ташань» була

здійснена закупівля і транспортування щебня фракція 20-40 в кількості 126,0
тн..  Також закуплено бітуму в  кількості  4,5 тон.,  ПСП АФ «Піонер» -  3,0
тони., КП «Добробут» - 1,5 тони.



2. Енергогосподарство
За кошти місцевого бюджету у 2018 році  була розроблена проектно –

кошторисна   документація  на  реконструкцію  вуличного  освітлення  смт.
Чупахівка: КТП – 389 ( вул. Снайперська, Охтирська, Чкалова), КТП – 379
( вул. Заозерна, пров. Заозерний, пров. Садовий), КТП – 382 ( вул. Шевченка,
Челюскіна), КТП – 365 ( вул. Мічуріна, Дружби, Робоча).

- В комунальному некомерційному підприємстві «Центр первинної ме-
дико-санітарної  допомоги»   проведена  заміна  електричного  обладнання  в
щитовій амбулаторного корпуса, встановлена опора та перенесення  ЛЕП; 

-  здійснена  реконструкція  електрообладнання  в  сільському  будинку
культури с. Новопостроєне.

3.  Водовідведення
-  З  метою  водовідведення  талих  та  дощових  вод  проведені  поточні

роботи дренажної  труби та колектора;
-  за  кошти місцевого бюджету та  приватного підприємства  ПСП АФ

«Піонер» - проведений поточний ремонт шлюзу біля колишнього цукрового
заводу;

- поновлений водовідвідний канал від вул. Некрасова до вул. Шевченка.
4. Енергетично-паливне  господарство
-  З  метою  поліпшення  системи  опалення  в  комунальному

некомерційному  підприємстві  «Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги»  здійснена реконструкція топочної.  Проведений ремонт витяжної
та опалювальної системи в ФАП с. Новопостроєне;

-  виконані  роботи  по  заміні  витяжної  системи в  сільському  клубі  с.
Оленинське;

- проведені роботи по утепленню труб системи опалення від топочної
до школи, утеплення вікон в адмінбудинку в с. Грінченкове. 

За кошти ПСП АФ «Піонер» побудована топочна та встановлені котли
опалення в СБК смт. Чупахівка.

Проведена система опалення та встановлені 40 радіаторів обігріву за
кошти місцевого бюджету селищної ради. 

5. Благоустрій населених пунктів
-  за  кошти  місцевого  бюджету  та  кошти  приватних  підприємців

побудована автобусна зупинка в с. Новопостроєне;
- за кошти місцевого ПСП АФ «Піонер» збудована велосипедна стоянка

біля  Чупахівського  СБК  та  комунального  некомерційного  підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-  проведені  роботи  з  утримання  та  благоустрою  місць  поховання,
розташованих  в Чупахівській ОТГ.



6. Будівництво
-  за  кошти  ПСП  «Ташань»  проведений  поточний   ремонт  даху

сільського клуба в с. Оленинське; 
-  за  кошти  ПСП  АФ  «Піонер»  збудований  внутрішній  санвузол  в

приміщенні та туалет біля селищного будинку культури;
-  частковий  ремонт  даху  селищного  будинку  культури,  школи,

адмінбудинку в  с. Грінченкове;
- будівництво та розміщення об’єктів комунального обслуговування   по

вул. Воздвиженська, 50А, смт. Чупахівка;
-   проведений  ремонт  фасаду  та   порога  сільського  клубу  в  с.

Лантратівка;
- реконструкція приміщення для шкільного автобуса на території ЗОШ

смт. Чупахівка.
- для підвищення якості надання послуг жителям Чупахівської ОТГ  та

покращення  матеріально-технічної  бази  КП  «Добробут»  придбана
комунальна техніка на суму 1254,20 тис. грн., а саме: трактор – 2 шт., причіп
– 1шт., відвали – 2 шт., роторна косарка – 1шт.,  бензокоса – 1 шт., бензопила
– 1 шт., подрібнювач гілок – 1 шт..

- як уже відмічено,  було реалізовано спільний проект з «Екоклубом»-
встановлення сонячного колектора для підігріву води в ДНЗ «Сонечко».

За 2018 рік до відділу ЖКГ та благоустрою надійшло 14 звернень від
громадян, 13  з яких було розглянуто та виконано.

Лантратівський старостат
Проведено  косметичний  ремонт  порога  та  фасаду  Латратівського

будинку  культури,  ямковий  ремонт  дороги  до  с.  Новопостроєне  (800  м),
підсипку дороги до с. Духовниче (загальна відстань 3, 2 км ).

Виконані роботи в селі Новопостроєне в клубі :  перенос лічильника,
заміна  електропроводки,  встановлення  автоматів,  заміна  електроламп  на
енергозберігаючі.  Проведений  поточний  ремонт  котлів  та  даху  в  ФАП
с.Новопостроєне.

Грінченківський старостат. 
Проведені  роботи  по  благоустрою  кладовища  та  меморіального

комплексу  в  с.  Грінченкове  та  П’яткине,  заміна  фотореле   (с.  П’яткине),
заміна  електроламп  на  енергозберігаючі  в  селах  П’яткине,  Грінченкове,
Соборне в кількості 45 шт.,  утеплення опалювальних труб від топочної до
школи с. Грінченкове (43 м). Зроблено  підсипку та поточний ремонт дороги
до с. Грінченкове. 

Земельні питання



Загальна  площа  Чупахівської  об’єднаної  територіальної  громади  -
14106,7000 га , з них землі сільськогосподарського призначення – 11195,6937
га. 

В лютому місяці 2018 року рішенням 5 сесії  7 скликання Чупахівської
селищної  ради  голові  селищної  ради  надано  повноваження  звернутися  з
клопотанням до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області
про  передачу  земель  сільськогосподарського  призначення  державної
власності  у  комунальну  власність  об’єднаної  територіальної  громади,
відповідно  до  Розпорядження  КМУ  від  31січня  2018р.  №  60  «Питання
передачі земельних ділянок  сільськогосподарського призначення державної
власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад».  І вже
06.06.2018 року наказом Головного управління Держгеокадастру у Сумській
області в комунальну власність громади було передано 1247,2977 га земель
сільськогосподарського призначення.  

Розпочато  інвентаризацію  земель  ОТГ  сільськогосподарського
призначення.

В серпні місяці 2018 року пройшли земельні торги по продажу права
оренди на земельні ділянки комунальної власності з цільовим призначенням -
для будівництва та обслуговування об’єктів торгівлі площею, а саме: 0,25 га
за  адресою  вул.  Воздвиженська  та   0,20  га  по  вулиці  Слобожанська,  та
укладено договори оренди з переможцями торгів.

Надано дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення
земельних  ділянок  комунальної  власності  в  постійне  користування  КП
«Добробут» Чупахівської селищної ради : 

     1) земельна ділянка площею 0,25 га з цільовим призначенням для
будівництва та обслуговування об’єктів комунального обслуговування, 

    2)  земельна  ділянка  площею  0,40  га  -   для  будівництва  та
обслуговування будівель ринкової інфраструктури та замовлено їх розробку,

Надано  дозвіл  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки в оренду, площею 2,5 га, голові СФГ «Відродження» під
власним майном, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Поновлено договори оренди земельних ділянок, а саме:
- на  земельну  ділянку  площею  0,0275  га,  що  розташована  за

адресою : вул. Воздвиженська, 2, з цільовим призначенням для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі з ФОП Волошин Р.О.;

- на  земельну  ділянку  з  цільовим  призначення  -  для  ведення
товарного  сільськогосподарського  виробництва,  площею  4,0904га
( Лантратівський старостат) з ТОВ «Жасмін» (під господарським двором).



Протягом 2018 року на сесіях Чупахівської селищної ради відповідно
до звернень громадян

1)  була  затверджена  землевпорядна  документація  –  28  особам,
загальною площею -  28,3836 га, з них : учасникам АТО – 6 осіб, площею –
12,0  га.  
2) Надано дозвіл на виготовлення проектів землеустрою -  66 громадянам,
орієнтовною площею 70,81 га, з них: 

-     на земельні ділянки, які були надані раніше громадянам, та які не
скористались  своїм    правом  на  приватизацію  відповідно  до  Земельного
кодексу України – 45 осіб, орієнтовною площею – 34,21  га, 

- громадянам – учасникам АТО – 19 особам., орієнтовною площею -
36,20  га,
          -  для ведення індивідуального садівництва - 1 особі, орієнтовною
площею – 0,12 га,

-     для ведення особистого селянського господарства в межах села (під
огород) 1 - особі, площею 0,28 га.
3)     Надано  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  затвердження  проектів  землеустрою  та  передачу  у  власність
земельних ділянок 4 громадянам, площею 8.0 га.
4) Надано  згоду  Головному  управлінню  Держгеокадастру  у  Сумській
області  на  надання  дозволу  на  розробку  проектів  землеустрою,  щодо
відведення  земельних  ділянок  у  власність  громадян  –  23  громадянам,  на
загальну площу – 29,64 га , з них учасникам АТО – 4 особам,  площею - 8,0
га,  1  особі  –  учаснику  бойових дій  –  2,0  га  та  18  громадянам ,  жителям
громади, на земельні ділянки, якими вони  користуються та які згідно акту
прийому передачі не були передані у комунальну власність ОТГ, загальною
площею – 19,64 га.
5)  Припинено користування земельними ділянками (наданими під огороди)
згідно поданих заяв громадян – 31 особою, орієнтовна площа – 4,86 га.

ОСВІТА
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного

розвитку  особистості,  її  успішної  соціалізації,  економічного  добробуту,
запорукою  розвитку  суспільства,  об’єднаного  спільними  цінностями  і
культурою, та держави.

На  сьогодні  в  Чупахівській  селищній  раді  функціонує  Чупахівська
ЗОШ  1-ІІІ  ступенів  та  Грінченківська  та  Лантратівська  філії,  1  заклад
дошкільної  освіти  та  2  дошкільні  групи Грінченківської  та  Лантратівської
філій Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

На території  Чупахівської селищної ради  загальна кількість дітей, які



підлягають охопленню дошкільною освітою 126 (від 1 до 6 років). Охоплено
різними  формами  дошкільної  освіти  89  дітей,  що  становить  70%.  Дітей
дошкільного віку від 3 до 6 років на території селищної ради – 80. Різними
формами дошкільної освіти охоплено 80 дітей – 100%.

У  Чупахівські  селищній  раді  у  2018  році  створено  Чупахівський
освітній  округ  та  визнано  опорним  навчальним  закладом  Чупахівську
спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів шляхом її перетворення   в Чупахівську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, реорганізовано Лантратівський НВК та
Грінченківський НВК в Лантратівську та Грінченківську філії  Чупахівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів.  У  2018  році  в  закладах  загальної
середньої  освіти   навчалося  222  учні.  Документи  про  освіту  у  2018  році
отримали: атестати про повну загальну середню освіту – 10 учнів; свідоцтво
про базову загальну середню освіту –   23 учні.

Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що
проживають  у  віддалених  населених  пунктах,  забезпечені  автобусним
підвезенням. 

Нова українська школа
1 вересня 2018 року до 1 класу зараховано 32 учня.
На забезпечення якісної освіти Нової української школи з державного

бюджету у 2018 році було виділено 83,7 тис. грн. та 336,1 тис. грн. з бюджету
селищної ради. На закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових
класів з державного бюджету 24952 грн.; на закупівлю сучасних меблів для
початкових класів з  державного бюджету 24952 грн.,  з  місцевого бюджету
48875  грн.;  закупівля  комп'ютерного  обладнання,  відповідного
мультимедійного  контенту  для  початкових  класів  з  державного  бюджету
33520 грн., з місцевого бюджету 287230 грн.

Для покращення матеріально-технічного стану опорного закладу було
виділено  245150  грн.  з  обласного  бюджету.  Було  придбано  інтерактивні
дошки для кабінетів природничо-математичного циклу та замінено поверхні
парт та стільців. А також закуплено дидактичне обладнання.

При  відділі  освіти,  молоді  та  спорту  створено  методичний  кабінет.
Кадровий  склад  методичного  кабінету  складає 3 особи:  завідувач
методичного кабінету, 2 методисти.

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу
Організація  харчування  дітей  у  закладах  загальної  середньої  освіти

Чупахівської селищної ради здійснювалося у відповідності до Закону України



«Про освіту»,  спільного  наказу  Міністерства  охорони здоров’я  України  та
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  01.06.2005  №  242/329  «Про
затвердження  Порядку  організації  харчування  дітей  у  навчальних  та
оздоровчих закладах».

Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 9 дітей-сиріт  та дітей,
позбавлених батьківського піклування; 43 дитини з малозабезпечених родин,
5  учнів,  батьки  яких  є  учасниками  антитерористичної  операції.  Учні
початкових класів забезпечені гарячим харчуванням стовідсотково.
          Вартість харчування одного учня 1-4 класів становить 17.47 грн., в 5-11
класі – 20,91 грн.   

     Для  організації  гарячого  харчування  адміністрації  та  педагогічні
колективи  навчальних  закладів  проводять  значну  роботу  по  залученню
спонсорської допомоги від батьків та місцевих приватних підприємств . 
          Це дає змогу виконувати норми харчування по основних продуктах на
98%.  

У  залежності  від  режиму  роботи  закладів  дошкільної  освіти  та
дошкільних  підрозділів  філій  для  дітей  дошкільного  віку  організовано
харчування:     

з  9  годинним  режимом  -  триразове  харчування  (  Чупахівський  ЗДО
(ясла-садок) «Сонечко-1» та   Лантратівська філія);

з 6 –ти годинним – дворазове харчування ( Грінченківська філія); 
Стан  організації  харчування  дітей  в  загальноосвітніх  навчальних

закладів селищної ради  відповідає достатньому рівню. 
Оздоровлення, відпочинок та зайнятість учнів влітку

На території  селищної  ради  з  29 травня по 15 червня працювало 3
пришкільних  відпочинкових  таборів  з  денним  перебуванням,  у  яких
оздоровлено  99  дітей;  ( «Барвінок» при Чупахівській СШ І-ІІІ ступенів,
«Віночок» при Лантратівському НВК та «Сонечко-1» при Грінченківському
НВК).

На  час  відкриття  закладів  відпочинку  всі   пришкільні  табори  мали
дозвіл   Охтирського  міськрайонного  відділу  ДУ  «СОЛЦМОЗУ»    та
відповідні акти прийомки таборів.  

  Оздоровленням були охоплені і діти дошкільного віку – 60 вихованців
КЗ Чупахівський ЗДО (ясла-садок) «Сонечко-1», 14- Грінченківського НВК та
11 – Лантратівського НВК.

Також  було  забезпечено  оздоровлення  дітей  пільгових  категорій   в
профільних таборах:
МДЦ «Артек» - 1дитина;
дитячий табір «Космос» -  4 дитини;



наметовий табір «Сузір’я» - 2 дитини. 
Фінансування харчування дітей проводилося згідно постанови Кабінету

Міністрів  України  від  22.11.2004  року  №  1591.  Харчування  дітей  було
організовано  за  рахунок  бюджетних  коштів,  залучених  батьківських  та
спонсорських коштів.
         Вартість харчування у пришкільних відпочинкових таборах складала: 
-  у Чупахівській СШ I-III ст. – 25,57 грн;
- у Лантратівському НВК – 34,70 грн;
 - у  Грінченківському НВК – 28,14 грн.  

Центр дитячої та юнацької творчості

У 2018 році  розпочав роботу комунальний заклад «Центр дитячої та
юнацької творчості Чупахівської селищної ради». ЦДЮТ реалізує завдання
позашкільної освіти за наступними напрямами:

 Художньо-естетичний – 3 груп, 49 вихованців;
 Дослідницько - експерементальний – 1 група, 14 вихованців
 Фізкультурно-спортивний - 1 група, 40 вихованців

Освітня  робота  в гуртках здійснювалася згідно навчальних планів.
Гуртки  Центру ДЮТ працюють на базах освітніх  закладів. 
Охорона праці

Заклади  освіти  району  забезпечені  первинними  засобами
пожежогасіння  на  87%.  У  2018  році  проведено  технічний  огляд  та
перезарядку вогнегасників.  

Здійснено  навчання  6  машиністів  (кочегарів)  котелень  навчальних
закладів освіти Чупахівської селищної ради.

Надання соціальних послуг
      В 2018 році створено комунальну установу  «Центр надання соціальних
послуг Чупахівської селищної ради», при якій  функціонують три відділення:
1) відділення соціальної допомоги вдома;
2) відділення (група) підтриманого проживання для осіб похилого віку та осіб
з інвалідністю;
3) відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
      Відділення соціальної допомоги вдома обслуговує осіб похилого віку та
осіб  з  інвалідністю  на  території  Чупахівської  ОТГ  та  Олешнянської  і
Довжицької сільських рад.
      За  2018 рік  взято на обслуговування та користувалися соціальними
послугами відділення соціальної допомоги вдома безкоштовно  100 осіб (з



них 68 осіб на території Чупахівської селищної ради, 7 осіб – Довжицької , 25
осіб – Олешнянської сільських рад). Надано платні послуги – 16 особам.
        Знято з обслуговування 13 осіб, з них по причині смерті -11.
98  інвалідам  та  учасникам  Великої  Вітчизняної  війни  напередодні  Дня
Перемоги було надано продуктові набори за благодійної підтримки ПСП АФ
«Піонер».
               Проведено обстеження пічного опалення в  будинках підопічних
відділення. За рахунок спонсорської допомоги ПСП АФ «Піонер» та 
КП  «Добробут» одиноко  проживаючим  підопічних  відділення  соціальної
допомоги вдома»:   прочищені димоходи в 3 оселях,  відремонтоване пічне
опалення  в  4-х  оселях,   відремонтовано  сходи  в  двох  будинках,
відремонтована система  газового опалення  в 1 оселі, відремонтовано дах в
коридорі та замінено двері в погребі на двох подвір’ях. 
     Мета створення відділення (групи) підтриманого проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністю - забезпечення функцій стаціонарного
відділення  лікарні  та  допомога  одиноким  пенсіонерам  та  інвалідам,  які
потребують  цілодобового  стороннього  догляду,  побутового  та  медичного
обслуговування та психологічної підтримки. Відділення (група) розрахована
на 8 ліжко-місць. Кожна особа у відділенні ( групі) забезпечується ліжком,
постільною білизною, посудом, засобами гігієни, 3 - разовим харчуванням.
Відділення працює з 1 березня 2018 р., за цей час послугами скористувались
39 чоловік.  

У  відділі  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  надаються
соціальні  послуги  з  консультування,  соціальна  адаптація,  соціальна
профілактика,  соціальний  супровід.  За  звітний  період  відділенням
проводились інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на пропаганду
здорового  способу  життя,  профілактику  та  попередження  соціально-
негативних явищ у дитячому, молодіжному та сімейному середовищі. 
Соціальними послугами охоплені :

 багатодітні сім’ї – 21 сімей;

 внутрішньо переміщені особи – 2 особи;

 сім’ї учасників АТО – 22 сім’ї;

 діти з інвалідністю – 8 осіб;

 діти сироти -11 осіб

 прийомні сім’ї – 3 сім’ї

 сім’ї які попали в складні життєві обставини-15 сімей

 одинокі матері – 28 осіб;



    З  метою  запобігання  соціального  сирітства  і  подолання  сімейного
неблагополуччя фахівцями здійснювалась робота із сім’ями, в яких батьки
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. Здійснено 51 соціальних
відвідувань сімей. 
   В тісній співпраці з районною службою у справах дітей проведено  два
групових  заходи  щодо  попередження  причин  зловживання  алкоголем,
небажанням  працювати,  складні  стосунки  у  сім’ї,  гендерної  нерівності  та
кримінальній  відповідальності  батьків  за  не  виконання  ними  батьківських
обов’язків . 1  червня 2018 року до Дня захисту дітей був проведений захід
 « Хай сонцю і квітам всміхаються діти» на який було запрошено 40 діток з
числа сімей які знаходяться під соціальним супроводом. 

Забезпечується приймання на місцях документів для призначення різних
видів соціальної допомоги та доставки їх в Управління соціального захисту
населення  Охтирської РДА.

 На літню житлову субсидію було прийнято та оброблено 726 заяв,  на
зимову субсидію - 735 заяв, субсидію на тверде паливо  81 заява.  

За період з січня 2018 року по грудень 2018 року було зареєстровано і
знято з реєстрації  290 осіб: з них зареєстровано 10 новонароджених дітей.
Видано довідок на соціальну допомогу і одиноким матерям  2118. Протягом
року по Чупахівській  селищній раді,  Лантратівському та  Грінченківському
старостату померло 70 осіб.

Надання медичних послуг
Протягом  2018  року   у  лікувальному  закладі  Чупахівської  селищної

ради  проводилися  заходи,  спрямовані  на  реалізацію  завдань  державної
політики  з  питань  покращення  діяльності  та  розвитку  медичної  галузі
громади з урахуванням змін щодо фінансово-економічної діяльності закладів
охорони  здоров’я  та  медичного  обслуговування  населення,  оптимізацію
мережі  та  ліжкового  фонду,  реорганізацію  первинної  ланки,  забезпечення
населення доступною кваліфікованою медичною допомогою. 

02.01.2018  року  рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради  був
створений  Комунальний  заклад  «Чупахівський  селищний  центр  первинної
медико-санітарної допомоги». 28.02.2018 року  рішенням сесії Чупахівської
селищної  ради  відбулася  реорганізація  Чупахівської  селищної  лікарні  в
амбулаторію  загальної  практики  сімейної  медицини  і  її  підпорядкування
Комунальному закладу « Чупахівському селищному ЦПМСД». 

Медична  допомога  населенню  Чупахівської  ОТГ  надається
Комунальним  некомерційним  підприємством  «Центр  ПМСД»  Чупахівської
селищної  ради,  яке  було  створено  рішенням  сесії  депутатів  Чупахівської



селищної  ради  від  22.06.2018  року  та  являється  правонаступником  КЗ
«ЧСЦПМСД».

31.08.2018  року  КНП  «»ЦПМСД»  ЧСР  отримало  ліцензію  на
впровадження  медичної  практики,  що  дало  змогу  повноцінно  надавати
медичну  допомогу  жителям  громади.  Структурними  підрозділами  КНП
«ЦПМСД» ЧСР є Чупахівська АЗПСМ з 15 ліжками денного стаціонару, які
працюють у дві зміни та 2 ФАП, 2 ФП: Оленінський ФАП, Грінченківський
ФАП,  Лантратівський  ФП,  Новопостроєнський  ФП.  Духовничанський  ФП
рішенням  сесії  Чупахівської  селищної  ради  від  7.12.2018  року  було
реорганізовано  шляхом  припинення  його  роботи  як  малопотужного  та
приєднанням його населення до Лантратівського ФП для надання медичної
допомоги.

Показник забезпеченості  населення громади амбулаторіями становить
1,3  при  нормах  формування  спроможної  мережі  надання  ПМД 1  на  3000
населення.

Заклад  забезпечений  1  автомобілем  медичної  допомоги,  що
недостатньо  для  2  сімейних  дільниць.  Невідкладна  медична  допомога
жителям  громади  надається  Пунктом  постійного  базування  Охтирської
станції  екстреної  «Швидкої  медичної  допомоги»  КЗ  СОР  «Сумський
обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Станом на  01.01.2019  року  укладено  2378  декларацій,  що становить
61% населення громади. 

Забезпеченість кадрами
Велика  увага  адміністрації  Чупахівської  селищної  ради  приділяється

підбору кваліфікованих кадрів.  Так, на роботу в Чупахівську АЗПСМ було
запрошено кваліфікованих лікаря-педіатра та лікаря-терапевта. 

Упродовж  2018  року  проводилася  планова  робота  з  підвищення
кваліфікації  та  атестації  як  лікарів  так  і  середнього  медичного  персоналу.
Підвищення кваліфікації пройшли 3 лікарі, що становить 100 процентів від
запланованого,  середнього  медичного  персоналу  –  4  особи,  що  становить
100% від запланованого. Було атестовано 1 лікаря.

Із  загального  числа  лікарів  вищу  категорію  має  1  лікар,  першу
категорію - 2 лікарі, без категорій – 2 лікарі. Головний лікар КНП «ЦПМСД»
ЧСР має сертифікат спеціаліста зі спеціальності «Організація та управління
охороною здоров’я».  Із  загальної  кількості  середніх  медичних працівників
вищу категорію мають  3 працівника, першу категорію – 4, без категорії – 5
працівників. 



 Курси спеціалізації за фахом «Сімейна медицина» у 2018 році пройшли
2 медсестри, на 2019 рік на курси спеціалізації за фахом «Сімейна медицина»
запланована 1 медична сестра та 1 лікар. 

Фінансування
Бюджет   КНП  «ЦПМСД»  становив  2  млн.  825  тис.  грн.  Фінансові

витрати – 2 млн. 820 тис. грн. Зарплата з ЄСВ – 2 млн. 129 тис. грн.,  в тому
числі субвенція – 1 млн. 104 тис. грн. На предмети, матеріали, обладнання
витрачено  103,  9  тис  грн.;  медикаменти  та  перев’язувальний  матеріал  –
43,600  грн.;  молочні  суміші  –  2400  грн.;  оплата  енергоносіїв  та  твердого
палива – 364,200 грн.; оплата пільгових рецептів – 8000 грн.; оплата послуг –
133,  700  грн.  Закуплено  оргтехніки  –  5  комп’ютерів,  3  МФО,  мобільний
телефон на суму 34928,00 грн. Проведено ремонт котельні АЗПСМ із заміною
насосів  та  ремонт  печей  на  ФАПах на  суму  7562  грн.  Проведено  ремонт
електричної мережі з заміною щитової в амбулаторії на суму 18022,00 грн.

Матеріально-технічна база
Матеріально-технічна  забезпеченість  по  КНП  «ЦПМСД»  ЧСР

відповідно  до  табеля  оснащення  складала  81%.  Для  надання  медичної
допомоги лікарськими засобами було забезпечено на 100%.

Культура
Тенденції розвитку галузі культури мали стабільну динаміку. У сфері

культури надавали послуги у 2018 році 9 закладів, із них: 1 КЗ «Публічна
бібліотека  Чупахівської  селищної  ради»,  2  філії  КЗ  «Публічна  бібліотека
Чупахівської  селищної  ради»,  1  бібліотечний  пункт,   які  щороку
обслуговують до 2033  осіб,  5  клубних установ – Чупахівський селищний
будинок культури, Оленинський сільський клуб,  Грінченківський сільський
клуб,  Лантратівський  сільський  будинок  культури,  Новопостроєнський
сільський клуб.

Проведено  7  заходів  районного  рівнів,  15  селищного  та
загальносільського рівнів. Найбільш значимими подіями  культурного  життя
громади  стали  заходи:  Чупахівська  Масляна,  урочистості  з  нагоди  Дня
Перемоги, Святковий концерт до Дня Матері, Свято Дня захисту дітей, Свято
чупахівського карася, День Чупахівської громади, Дні села у с.Грінченковому,
с.  Духовничому,   с.  П’яткине,   с.  Новопостроєному,   с.Оленинському,  що
проводились  за  участю самодіяльних колективів Чупахівської  громади,  м.
Охтирка,  сусідніх громад і сел.

Туристична  галузь. В  останні  роки  туристична  сфера  набуває  все
більшого  значення  для  соціально-економічного  розвитку.  Чупахівська
громада, маючи значний туристичний потенціал, не представлена власними
продуктами  на  туристичному  ринку.  Так,  під  час  проведення  Дня



чупахівського карася, було організовано екскурсійні маршрути і можливість
їх  відвідати  безкоштовно  на  різних  видах  транспорту  (  ретроавтомобіль,
квадрацикл, бричка з трійкою коней). За  підрахунками екскурсоводів того
дня бажаючих поїхати по екскурсійним маршрутам  було близько 280 осіб. 

Визначено основні території пріоритетного туристичного розвитку:
 смт. Чупахівка, с. Новопостроєне,  с. Грінченкове
Організовано  та  проведено  фотовиставку  М.  Науменка  та  виставку-

конкурс   дитячих  малюнків   «Моє  село  –  найкраще  на  землі»,  на  якому
більше 40 учасників представили свої творчі роботи. 

 Рішенням 2 сесії Чупахівської селищної ради 7 скликання від 2.01.2018
р.  був  створений  комунальний  заклад  «Публічна  бібліотека  Чупахівської
селищної ради», який включає в себе Публічну бібліотеку та Грінченківську і
Лантратівську  бібліотеки-філії.  В  усіх  бібліотеках  комунального  закладу
робота ведеться із залученням різних категорій користувачів. Всього за 2018
рік послугами бібліотек громади скористалося 2038 мешканців, в т.ч. дітей
316, відвідування склало 12847, в т.  ч.  дітей -  4165, масових заходів-2757,
книговидача – 46208, в т.ч. для дітей 12468.

Багато  років  бібліотека  в  Чупахівці  знаходилася  в  неопалюваному
приміщенні.  Зі  створенням  в  грудні  2017  року  Чупахівської  ОТГ  мережа
бібліотек  була  повністю  збережена.  Публічна  бібліотека  селища  була
перенесена  в  інше  приміщення,  колишньої  селищної  ради,  з  газовим
опаленням.  Грінченківська  бібліотека-філія  переведена  в  приміщення
Грінченківського  старостату.  Частково  бібліотечний  фонд  залишається  у
старому  приміщенні  –  у  сільському  клубі.  Приміщення  бібліотеки
опалюється електрообігрівачем. Лантратівська бібліотека-філія знаходиться у
приміщенні  сільського  будинку  культури,   опалюється  електрообігрівачем.
Бібліотекарі намагаються створити для своїх користувачів комфортні умови з
відкритим доступом до  бібліотечних фондів.  Всі  три бібліотеки  мають  по
одному комп’ютеру та всі бібліотеки мають доступ до мережі Інтернет.

Публічна бібліотека і Лантратівська бібліотека-філія продовжили роботу
в  рамках  проекту  «Покращення  якості  життя  колишніх  жертв  націонал-
соціалізму  шляхом   залучення  активних  членів  громади  до  підтримки  ,
захисту та адвокації  інтересів літніх людей, створення сприятливих умов для
їх  життя,  забезпечення  ефективності  та  регулярності  підтримки,  що
надається»  за  програмою  «Місце  зустрічі:  Діалог»,  що  фінансується
німецьким  фондом  «Пам'ять.  Відповідальність.  Майбутнє».  Бібліотекарі
кожного  місяця  провідують  остарбайтерів  вдома,  а  для  іншої  категорії
користувачів  (жертви  нацистських  переслідувань,  діти  війни)  проводяться



заходи.  В рамках проекту працює клуб за  інтересами «Золотий вік»,  адже
переважна  більшість  членів клубу – діти війни.  В бібліотеці  проводиться
безліч заходів на різну тематику для різних категорій населення.

По старостатам: 
Багато  зроблено,  ще більше потрібно  зробити.  Ми доклали  максимум

зусиль,  але через об’єктивні обставини питання ремонту доріг залишається
відкритим  і  ми  не  зупинимося  у  досягненні  цієї  мети.  В  цьому  році
розпочинаємо капітальний ремонт приміщення 2 корпусу Чупахівської школи
та  утеплення  головного  фасаду.  Продовжуємо  працювати  в  напрямку
освітлення  вулиць,  очистки  водойм.  В  2019  році  плануємо  закупити
автомобіль  для  сімейного  лікаря,  сучасне  обладнання  для  лікарні,
транспортний засіб для пасажирських перевезень в громаді. На ДФРР подали
проект для закупівлі шкільного автобуса. Звичайно, не  так швидко проходять
зміни, як би хотілося. На це є як об’єктивні , так і суб’єктивні причини: не
повністю сформована громада, відсутність стабільних надходжень в бюджет,
як рентна плата в інших громадах, кадровий дефіцит та інші фактори. Але це
перешкоди тимчасового характеру, які легко можна здолати, коли є розуміння
і підтримка з боку громади.                            

І  на  останок  хотілося  побажати  всім  нам  витримки.  Тому  давайте
спільно вирішувати всі проблеми, які в нас є, але це можливо лише тоді коли
кожен з нас буде відноситись до селища в цілому як до своєї домівки. А ми
зажди налаштовані на плідну співпрацю та  на діалог з усіма,  хто бажає щось
зробити для себе і свого селища.    

Дякую всім за допомогу, тісну співпрацю і підтримку.

Селищний голова                                      О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження Програми оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2019 рік

Керуючись  п. 22 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з  метою створення  правових,  соціальних,  економічних  умов  для
належної  організації  та  проведення  процесу  відпочинку  та  оздоровлення
дітей, відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
(зі змінами), селищна  рада  
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Чупахівської
селищної ради на 2019 рік (програма  додається).
      2.  Рекомендувати старостатам та керівникам закладів освіти селищної
ради:
            2.1. Розробити та затвердити відповідні заходи щодо організації 
                   оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік.
            2.2. Залучати до реалізації заходів програми і проекти відпочинку та 
                   оздоровлення дітей підприємства різних форм власності, 
                   розташовані на підвідомчій території, громадські, благодійні 
                   організації та фонди шляхом включення відповідних питань до 
                   соціально-економічних угод.
      3. Організацію виконання Програми покласти на відділ освіти, молоді та
спорту Чупахівської селищної ради, а контроль на постійну комісію з  питань
молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури.

Селищний  голова                                 О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про  припинення   юридичної   особи 
шляхом  ліквідації Новопостроєнського  
навчально-виховного комплексу:  загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний  заклад 
Чупахівської селищної ради

      Керуючись статтями  26  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ч. 1 ст. 66  Закону  України «Про освіту»,  ст. 59 Господарського
кодексу України,   ст. ст. 104, 110, 111  ЦК  України  у зв’язку з відсутністю
учнів та призупиненою діяльністю школи, враховуючи рішення Охтирської
районної державної адміністрації «Про призупинення діяльності Новопост-
роєнського  навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  Охтирського  району  Сумської
області», селищна рада 
ВИРІШИЛА:
            1. Припинити   шляхом  ліквідації  Новопостроєнський навчально-
виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний заклад Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської
області ( код ЄДРПОУ  23053766)  з 01.04.2019 року
            2. Створити ліквідаційну комісію по припиненню шляхом ліквідації
юридичної особи, а саме   Новопостроєнський навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області (додаток
1).
          3.  Делегувати  повноваження  голові  ліквідаційної  комісії   щодо
здійснення заходів, які пов’язані з припиненням шляхом ліквідації юридичної
особи Новопостроєнського навчально-виховного  комплексу: загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Чупахівської селищної
ради Охтирського району Сумської області, а саме: 
    3.1. В установленому порядку протягом трьох днів з дати прийняття цього
рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про
припинення  юридичної  особи   шляхом  ліквідації   юридичної  особи та
подати необхідні  документи для внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб відповідних записів.



     3.2.  Забезпечити  здійснення  усіх  організаційно-правових  заходів,
пов’язаних з припиненням  юридичної  особи  шляхом  ліквідації, відповідно
до вимог законодавства.
    3.3.  Подати  в  установленому  порядку  на  затвердження  Чупахівській
селищній раді ліквідаційний баланс.
4. Ліквідаційній комісії:

4.1. провести інвентаризацію майна
4.2. провести розрахунки з працівниками
4.3.  виявити  кредиторів  та  дебіторів  закладу  та  провести  з  ними
розрахунки
4.4.  встановити,  що претензії  кредиторів  до   Новопостроєнського
навчально-виховного  комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступе-
нів  -  дошкільний  навчальний  заклад  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області  приймаються протягом двох
місяців з дати реєстрації рішення в ЄДР юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань.
4.5. закрити банківські рахунки
4.6. скласти та затвердити ліквідаційний баланс
4.7. зняти з обліку юридичну особу у відповідних органах
4.8. передати документацію, що підлягає довгостроковому зберіган-
ню до відповідної архівної установи
4.9. вчиняти інші дії, направлені на припинення (ліквідацію) закладу

         5. Ліквідаційній комісії попередити працівника про припинення юри-
дичної   особи  шляхом  ліквідації   закладу з дотриманням вимог чинного
законодавства про працю.
         6. Надати погодження на безоплатну передачу-прийняття майнового
комплексу  Новопостроєнського  навчально-виховного  комплексу:  загально-
освітня школа І-ІІ  ступенів -  дошкільний навчальний заклад в комунальну
власність Чупахівської селищної ради.
          7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з  питань молоді, спорту, охорони здоров’я, освіти, науки і культури
та  постійну   комісію   з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –
економічного   розвитку  та інвестицій.

           Селищний голова                                    О.В.Кужель



Додаток до
рішення шістнадцятої сесії
від «15» березня 2019 р.

СКЛАД
 ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ГОЛОВА КОМІСІЇ:

Полуйко Валентина    
Володимирівна

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Чупахівської селищної ради ; паспорт МА 
898169, виданий Охтирським МРВ УМВС 
України в Сумській області 13.03.2001р.
Ідентифікаційний код - 2767801366

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

Дядечко Наталія 
Олександрівна

- головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу освіти, молоді та спорту Чупахівської 
селищної ради ;паспорт МВ 390307, виданий 
Охтирським МРВ УМВС України в Сумській 
області 30.07.2008р.

Макарова Світлана 
Миколаївна

- директор Чупахівської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради; 
Ідентифікаційний номер - 2289403027

Геращенко Неля Іванівна - завідувач Грінченківською філією Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської  селищної ради 

Хоменко Олександра 
Олександрівна

- завідувач Лантратівської філією Чупахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чупахівської  селищної ради 

        Секретар селищної  ради М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
14 сесії сьомого скликання
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2018 р. «Про селищний
бюджет на 2019 рік»

      На підставі Бюджетного та Податкового кодексів України, інших норма-
тивно - правових актів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування»,  на  підставі  клопотання  відділу
освіти молоді та спорту Чупахівської селищної ради та комунальної установи
«Центр надання соціальних послуг Чупахівської селищної ради», Чупахівсь-
ка селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:

ТКВКБМС 0611020 «Надання загальної середньої освіти загально – освіт-
німи навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при
школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»  з
КЕКВ 2230 «Продукти харчування» в сумі 45 000,00 грн., та з КЕКВ 2274
«Оплата природного газу» в сумі 50 000,00 грн., на  КЕКВ 2111 «Заробітна
плата»  95 000,00 грн.

ТКВКБМС 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закла-
дами освіти, заходи з позашкільної роботи з дітьми» з КЕКВ 2111 «Заробітна
плата» в сумі 15 000,00 грн.,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в
сумі 2 000,00 грн., КЕКВ 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар»
в сумі 3 000,00 грн.,з КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) в сумі
2 500,00  грн.,  на  ТКВКБМС 0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти
загально - освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком,
інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,  гімназіями,
колегіумами» КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в  сумі  17 000,00
грн., на   КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі



3 000,00  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  в  сумі
2 500,00 грн.

ТКВКБМС  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн., на  ТКВКБМС
0611020 «Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчаль-
ними  закладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2111
«Заробітна плата»  в сумі 10 000,00 грн.

 ТКВКБМС  0611150  «Методичне  забезпечення  діяльності  навчальних
закладів» з  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн., КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000,00 грн. на  ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними зак-
ладами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» на КЕКВ 2120
«Нарахування на оплату праці» в сумі 5 000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети,
матеріали,  обладнання  та  інвентар»  5 000,00грн., на  КЕКВ  2240  «Оплата
послуг (крім комунальних) в сумі 5 000,00 грн. 

ТКВКБМС  0610160  «Керівництво  і  управління  у  відповідній  сфері  у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» з
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 10 000,00 грн. на  ТКВКБМС 0611020
«Надання загальної середньої освіти загально - освітніми навчальними закла-
дами  (в  т.ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізо-
ваними  школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами»   на  КЕКВ  2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 10 000,00 грн.

ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального  захисту  і  соціального  забезпечення»  з  КЕКВ  2111  «Заробітна
плата»  в  сумі  15 000  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

                     

                     Селищний голова                                  О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

       На підставі Розпорядження голови Охтирської РДА від 25.02.2019 року №
44 - ОД, 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 районного бюджету на
утримання  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних  послуг
Чупахівської  селищної  ради»  на  утримання  соціальних  працівників,  які
надають  соціальні  послуги  жителям  Олешнянської  сільської  ради  в  сумі
54 408,00 грн. та направити на видатки по ТПКВКМБ 0113241 «Забезпечення
діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і  соціального
забезпечення» на КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 44 597,00 грн. та КЕКВ
2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 9 811,00 грн.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

                 Селищний голова                                О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
з обласного бюджету на 
оздоровлення дітей

           На підставі Рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 року « Про
заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного
бюджету у 2019 році», Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 ВИРІШИЛА:

1. Прийняти іншу субвенцію з обласного бюджету на оздоровлення та
відпочинок дітей по ТПКВКМБ 0613140 « Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення  громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи » КЕКВ 2730 « Інші виплати населенню » в сумі 12 873 грн.

2.  Затвердити  програму  «  Оздоровлення  та  відпочинку  дітей
Чупахівської селищної ради на 2019 рік ».

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

                        Селищний голова                                   О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про повернення частини субвенції 
на відшкодування вартості лікарських засобів
для лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

        На підставі Рішення обласної ради від 22.02.2019 року « Про заходи
щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету
у 2019 році»,  Бюджетного та Податкового кодексів  України,  відповідно до
пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Повернути частину субвенції  до обласного бюджету в сумі  210,00
грн.,  на  відшкодування вартості  лікарських засобів  для лікування окремих
захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова                                                                     О.В.Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про прийняття іншої субвенції 
з обласного бюджету 

        На підставі Рішення Сумської обласної ради від 22.02.2019 року « Про
заходи щодо ефективного та раціонального використання коштів обласного
бюджету у 2019 році», Бюджетного та Податкового кодексів України, інших
нормативно-правових документів, відповідно до пункту 23 частини 1 статті
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Прийняти іншу субвенцію з обласного бюджету в сумі 650 000 грн. 

2.  Направити  на  видатки  спеціального  фонду  ТПКВКМБ  0110150
«Організаційне,  інформаційно-аналітичне  та  матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради
(у  разі  її  створення),  міської,  селищної,  сільської  рад»  КЕКВ  3110
«Придбання  обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі
650 000 грн. 

3.  Внести  зміни  до  Програми «Економічного  і  соціального  розвитку
Чупахівської селищної ради на 2019 рік», заходу 5 «Придбання комунального
автобусу»  завдання  1  «Підвищення  якості  надання  житлово-комунальних
послуг»  пріоритету  1.3  «Житлово-комунального  господарства  та  житлова
політика»

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного
розвитку та інвестицій.

                      Селищний голова                                   О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
15 сесії сьомого скликання
Чупахівської селищної ради
від 12.02.2019 р. «Про зміни до
селищного бюджету на 2019 рік»

         На  підставі  Бюджетного  та  Податкового  кодексів  України,  інших
нормативно-правових  актів,  відповідно  до  пункту  23  частини  1  статті  26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування»,  на  підставі  клопотання
Чупахівської селищної ради Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

1. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:

ТКВКБМС  0116030  «Організація  благоустрою  населених  пунктів»  з
КЕКВ 22240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)» в  сумі  200 000  грн.,  на
КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» .

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

        Селищний голова                                 О.В.Кужель



                                                                          

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
Чупахівської селищної ради
сьомого скликання від 22.06.2018
року « Про встановлення ставок та пільг
із сплати земельного податку на 2019 рік» 

          Відповідно до розділу ХІІІ  Податкового кодексу України зі змінами,
внесеними  Законом України  «Про внесення змін до Податкового кодексу
України  та  деяких  законів  України  щодо  стимулювання  утворення  та
діяльності  сімейних фермерських господарств»  №2497-VІІІ  від 10.07.2018
року,  пункту  24  статті  26,  статті  69  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада   
ВИРІШИЛА:

             1.  Внести  зміни  в  додаток  1  «Ставки  земельного  податку»,
затвердженого рішенням  Чупахівської селищної ради сьомого скликання  від
22.06.2018  року  «Про  встановлення  ставок  та  пільг  із  сплати  земельного
податку на 2019 рік», в частині земель лісогосподарського призначення:

Вид цільового призначення

земель

Ставки податку

          (відсотків нормативно грошової оцінки)

За земельні ділянки,
нормативно грошову 
оцінку яких проведено 
(незалежно від 
місцезнаходження)

За земельні ділянки за 
межами населених 
пунктів, нормативну 
грошову оцінку яких не 
проведено

Код для
юридичних
осіб

для  фізичних
осіб  (в  т.ч.
ФОП)

для
юридичних
осіб

для
фізичних
осіб  (в  т.ч.
ФОП

1. 2 3 4 5 6



09 Землі лісогосподарського         

призначення

х х х х

09.0
1

Для  ведення  лісового  господарства  і
пов’язаних з ним послуг

0,1 0,1 0,1 0,1

09.0
2

Для  іншого  лісогосподарського
призначення

0,1 0,1 0,1 0,1

09.0
3

Для  цілей  підрозділів  09.01-09.02  та
для збереження та використання земель
природно-заповідного фонду

0,1 0,1 0,1 0,1

          2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший мож- 
ливий  спосіб.
       3. Рішення набирає  чинності з 01.01.2019 року.
       4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сію з планування та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та 
інвестицій

                      Селищний голова                                  О.В. Кужель



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  Положення та склад комісії з 
визначення та відшкодування Чупахівській  
селищній раді   збитків, заподіяних 
внаслідок використання земельних ділянок 
комунальної власності з порушенням законодавства
 
 Відповідно до положень статей  2, 12, 96, 125, 187, 189, 206, статей 270,
271,  286,  287,  288  Податкового  кодексу  України,  статей  627-629,  631
Цивільного кодексу України, Закону України « Про оренду землі», постанови
Кабінету  Міністрів  України   від  19  квітня  1993  р.  № 284  «  Про порядок
визначення  та  відшкодування  збитків  власникам  землі  та  землекористу-
вачам», враховуючи, що використання землі є платним, з метою дотримання
вимог  земельного  законодавства  щодо  використання  землі  та  оформлення
прав  на  неї,  врегулювання  питань  відшкодування  збитків  за  фактичне
користування земельними ділянками без правовстановлюючих документів на
них,  а  також  залучення  додаткових  коштів  до  місцевого  бюджету  для
соціально-економічного  розвитку  об’єднаної  територіальної  громади,
частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:
 
1.  Затвердити  «  Положення  про  комісію  з  визначення  та  відшкодування
Чупахівській  територіальній  громаді  збитків,  заподіяних  внаслідок  вико-
ристання  земельних  ділянок  комунальної  власності  з  порушенням  законо-
давства» додається.
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з  плану-
вання та фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та інвестицій
та  на  постійну  комісію  з  питань   будівництва,  житлово  –  комунального
господарства, транспорту, зв’язку, підприємництва та земельних відносин.
 
                  Селищний   голова                                  О. В. Кужель 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
  Рішенням  16 сесії 7 скликання 

15 березня 2019 р.  

 
ПОЛОЖЕННЯ

            про комісію з визначення та відшкодування  Чупахівській селищній
раді  збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок

комунальної власності з порушенням законодавства

        Згідно статті 13 Конституції України земля, її надра є об’єктами права
власності Українського народу. Від імені Українського народу права власни-
ка здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в
межах, визначених Конституцією України. 
        Статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним націо-
нальним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право
власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується грома-
дянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.
        Відповідно до статті 142 Конституції України матеріальною і фінансо-
вою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи
місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності
територіальних громад сіл,  селищ, міст,  районів у містах,  а  також об’єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних
рад.
          Статтею 143 Конституції визначено, що територіальні громади села,
селища,  міста  безпосередньо  або  через  утворені  ними  органи  місцевого
самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності.
          Статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
встановлено, що міські ради правомочні розглядати та вирішувати питання,
віднесені Конституцією України, цим та іншими законам до їх відання.
          Частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» передбачено, що рада в межах повноважень приймає нормативні та
інші акти у формі рішень.
           Відповідно до Земельного кодексу України і Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» вирішення питань щодо передачі земель
комунальної власності  у  власність чи користування,  оренду громадянам та
юридичним особам є виключним правом  селищної  ради, як суб’єкта права
власності на землю.
            Стаття 12 Земельного кодексу України визначає  повноваження
селищних  рад у галузі земельних відносин на території  селищних , зокрема,
пункт «а» передбачає розпорядження землями територіальних громад.



         Статтею 71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачено, що територіальні громади, органи та посадові особи місцевого
самоврядування самостійно реалізують надані їм повноваження.
         Статтею 152 Земельного кодексу України передбачені способи захисту
прав  на  земельні  ділянки.  Зокрема,  пункт  «ґ»  частини  третьої  цієї  статті
встановлює, що захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки
здійснюється шляхом відшкодування заподіяних збитків.
         У відповідності до пункту «д» статті 156 Земельного кодексу України,
власникам  землі  та  землекористувачам  відшкодовуються  збитки,  заподіяні
внаслідок  неодержання  доходів  за  час  тимчасового  невикористання
земельної ділянки.
          Це Положення розроблено з метою врегулювання процесу визначення
розмірів  збитків,  заподіяних  внаслідок  використання  земельних  ділянок  з
порушенням законодавства,  а  також спрямований на унормування порядку
здійснення роботи комісії по визначенню збитків.
         Дане  Положення поширюється  на  всі  підприємства,  установи  та
організації,  суб’єктів  підприємницької  діяльності  –  фізичних  осіб-
підприємців,  а  також  громадян,  які  використовують  земельні  ділянки
комунальної власності   на території Чупахівської ОТГ.

1. Нормативні посилання.

      1.1.  Дане  Положення  розроблено  на  підставі  Конституції  України,
Земельного  кодексу  України,  Цивільного  кодексу  України,  Податкового
кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про оренду землі», «Про охорону земель»,  Постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.1993р. № 284 «Про порядок визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам».

2.Визначення термінів.

   2.1.  У цьому Положенні  наведені  нижче  терміни  вживаються  у  такому
значенні:
    земельна  ділянка –  частина  земної  поверхні  з  установленими межами,
певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;
    землі  житлової  та  громадської  забудови –  земельні  ділянки  в  межах
населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови,
громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування;
     документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право власності,
користування  земельною  ділянкою  оформлюється  документами  відповідно
до Закону  України  «  Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме
майно  та  їх  обтяжень» (право  власності  на  земельну  ділянку  також
посвідчуються  державним  актом  про  право  власності  на  землю;  право
постійного користування землею посвідчується державним актом на право
постійного  користування  земельною  ділянкою;  право  оренди  земельної



ділянки посвідчується договором оренди землі). Право власності на земельну
ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної
ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав;
         оренда – засноване на договорі строкове платне володіння, користування
земельною ділянкою;
        самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про
фактичне  використання  земельної  ділянки  за  відсутності  відповідного
рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її
передачу у власність або надання у користування (оренду) та документа, що
посвідчує право на земельну ділянку або за відсутності вчиненого правочину
щодо такої земельної ділянки, за  винятком дій,  які  відповідно до закону є
правомірними;
          невиконання  вимог  щодо  використання  земель  за  цільовим
призначенням –  невикористання земельної  ділянки,  крім реалізації  науково
обґрунтованих  проектних  рішень  або  фактичне  використання  земельної
ділянки,  яке  не  відповідає  її  цільовому  призначенню,  встановленому  при
передачі  земельної  ділянки у власність чи наданні  в  користування,  в  тому
числі  в  оренду,  а  також  недодержання  режиму  використання  земельної
ділянки або її частини в разі встановлення обмежень (обтяжень);
         будівлі  – земельні  поліпшення,  що  складаються  з  несучих  та
огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які
утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або
перебування людей,  розміщення майна,  тварин,  рослин,  збереження інших
матеріальних цінностей, провадження економічної діяльності;
         збитки – витрати,  нанесені  власнику земельної  ділянки стороною,
втрата  або  пошкодження  її  майна,  а  також  неодержані  нею  доходи,  які
власник земельної ділянки (сторона) одержала б у разі належного виконання
зобов’язання  або  додержання  умов  здійснення  господарської  діяльності
другою стороною;
          неустойка (штраф, пеня) – грошова сума або інше майно, які боржник
повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання;
         неодержаний доход – це доход, який міг би одержати власник землі,
землекористувач,  у тому числі орендар,  із  земельної ділянки і  який він не
одержав  внаслідок  її  вилучення  (викупу)  або  зайняття,  обмеження,
погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання
за  цільовим  призначенням  у  результаті  негативного  впливу,  спричиненого
діяльністю  підприємств,  установ,  організацій  та  громадян,  у  тому  числі
орендна плата, яку б міг отримати власник земельної ділянки при належному
та своєчасному оформленні договору оренди земельної ділянки особою, яка її
використовує;
           земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників
земельних  ділянок  та  земельних  часток  (паїв),  а  також  постійних
землекористувачів;
       суб’єкт –  юридичні  (підприємства,  установи,  організації  усіх  форм
власності,  включаючи  підприємства  з  іноземним  капіталом)  та  фізичні



(громадяни,  особи  без  громадянства,  іноземці)  особи,  якими  припущені
порушення  вимог  законодавства  у  сфері  земельних  відносин,  діями  або
бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки;
        нормативна  грошова  оцінка  земельних  ділянок –  капіталізований
рентний дохід із земельної ділянки, визначений відповідно до законодавства
центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
        ставка земельного податку – законодавчо визначений річний розмір
плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

3. Сфера дії та застосування Положення.

    3.1. Положення встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, запо-
діяних Чупахівській  об’єднаній  територіальній громаді, в особі Чупахівської
селищної  ради, внаслідок порушення вимог земельного законодавства.
    3.2.  Фізичні  та  юридичні  особи,  у  разі  використання  ними земельних
ділянок комунальної власності Чупахівської селищної ради з порушеннями
вимог  законодавства,  повинні  відшкодувати  Чупахівській   ОТГ   в  особі
Чупахівської селищної  ради, збитки, спричинені їх діями або бездіяльністю.

     3.3. Збитки відшкодовуються внаслідок:

–  використання  земельної  ділянки  без  оформлення  документів,  що
посвідчують  право  на  земельну  ділянку  та  без  здійснення  плати  за
користування такою земельною ділянкою відповідно до вимог законодавства;

– інших випадків, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням
земельного законодавства та законодавства про плату за землю.

4.Комісія з визначення розміру та відшкодування збитків.

   4.1. Комісія з визначення та відшкодування збитків (далі – Комісія) створена
з метою визначення розміру збитків, заподіяних Чупахівській  ОТГ, в особі
Чупахівської селищної  ради, для їх подальшого відшкодування.

 4.2. Основним завданням Комісії є визначення розміру збитків, заподіяних
внаслідок  неодержання  доходів  у  зв’язку  з  використанням  (тимчасовим
невикористанням)  фізичними  чи  юридичними  особами  земельних  ділянок
комунальної  власності  на  території   Чупахівської  ОТГ   (в  т.ч.  на  які  не
оформлені документи на право користування).

 4.3. Персональний склад комісії затверджується рішенням сесії ( додається).

 4.4.  Формою роботи  Комісії  є  засідання.  Головою комісії  по  визначенню
збитків  є  заступник  селищного   голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів Чупахівської селищної  ради.



 4.5. До складу Комісії включається:
–  начальник   відділу   економічного  розвитку,  інвестицій,  регуляторної
діяльності, земельних відносин  та екології  Чупахівської  селищної  ради;
– представник  відділу бухгалтерського обліку,   звітності  та  господарської
діяльності Чцпахівської селищної ради;
– представник відділу  організаційно – кадрової, загальної роботи, зв’язків з
громадськістю та юридичного  забезпечення  Чупахівської селищної ради;
–  суб’єкт  господарської  діяльності  чи  фізична  особа,  який(а)  завдав(ла)
збитків  Чупахівській селищній раді.
4.6. Голова Комісії:
– забезпечує скликання засідань Комісії;
– визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;
– дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;
– керує діяльністю Комісії;
– проводить її засідання, головує на них;
– підписує документи Комісії від її імені;
–  представляє  Комісію  у  відносинах  з  іншими  органами,  об’єднаннями
громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.
4.7. За відсутності голови Комісії його функції здійснює секретар Комісії.
4.8. Секретар Комісії:
– здійснює організаційне і документальне забезпечення роботи Комісії;
– здійснює повідомлення членів Комісії про її засідання;
– веде протокол засідання Комісії;
– подає на затвердження міської ради оформлений за результатами роботи
Комісії акт;
– здійснює контроль за невідкладним направленням заінтересованим особам
рішення сесії селищної  ради, яким затверджено акт Комісії.
4.9.  Засідання  комісії  вважається  правомочним  за  умови  присутності  на
засіданні більшості членів від загального складу Комісії.

5. Порядок підготовки та внесення матеріалів на розгляд комісії.

5.1.  Підготовку  та  внесення  матеріалів  на  засідання  комісії  здійснюють
начальник  відділу  економічного   розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяль-
ності , земельних відносин  та екології Чупахівської селищної ради; головний
спеціаліст - юрисконсульт  Чупахівсьої селищної ради.

5.2 У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням
їх  у  непридатний  для  використання  за  цільовим  призначенням  стан,  до
роботи комісії залучаються також представники санітарно-епідеміологічних і
природоохоронних органів.

5.3.  На  засідання  комісії  по  визначенню  збитків  для  розгляду  готуються
наступні матеріали:



–  копія  рішення  Чупахівської  селищної   ради  про  надання  в  оренду
(суборенду, постійне користування) або поновлення права оренди земельної
ділянки (при наявності);
– документація із землеустрою (при наявності);
– витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної
ділянки, наданий уповноваженим органом;
–  довідка  державного  податкового  органу,  щодо  справляння  плати  за
користування  земельною  ділянкою  комунальної  власності  за  відповідний
період;
– розрахунок суми збитків;
– письмове повідомлення суб’єктів, якими нанесені збитки, про час та дату
засідання комісії;
– копії матеріалів претензійної роботи Чупахівської    селищної  ради та її
виконавчих органів з суб’єктами, якими нанесені збитки (при наявності);
–  інші  документи,  що  підтверджують  факт  використання  фізичними  чи
юридичними  особами  земельної  ділянки  комунальної  власності  з
порушенням  вимог  законодавства  (акти  огляду  чи  обстеження  земельної
ділянки,  фото-,  відеозйомка земельної  ділянки;  матеріали мережі  Інтернет,
документи  чи  матеріали  від  контролюючих  або  правоохоронних  органів,
тощо).

                                6. Порядок проведення засідань комісії

    6.1. Комісія розглядає матеріали про визначення та відшкодування розміру
збитків з питань, віднесених до її компетенції, що направляються на розгляд
Комісії  (голові  комісії).  На  розгляд  комісії  подаються  всі  необхідні  для
розгляду комісії матеріали.
    6.2. На засідання комісії по відшкодуванню збитків запрошуються суб’єкти
(їх представники),  якими допущені  порушення вимог законодавства,  діями
або  бездіяльністю  яких  Чупахівській   селищній  раді   спричинені  збитки.
Повноваження  усіх  запрошених  на  засідання  комісії  осіб  повинні  бути
належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше). У
разі повторної відсутності цієї особи (її представника) матеріали можуть бути
розглянуті лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення стосовно
місця та часу розгляду матеріалів.
       У  разі  коли  поштова  кореспонденція  повертається  у  зв’язку  із  її
неотриманням  суб’єктом,  за  наявності  документів,  які  підтверджують
зареєстроване  місце  знаходження  юридичної  особи  або  місце  проживання
(перебування), чи місце роботи як невідоме щодо фізичної особи, такі особи
викликаються на засідання комісії через оголошення на офіційному веб-сайті
Чупахівської   селищної   ради.  З  опублікуванням  оголошення  про  виклик
юридичної  чи  фізичної  особи  така  особа  вважається  належним  чином
повідомленою  про  час  і  місце  проведення  засідання  комісії  та  розгляду
питання яке її стосується. В такому випадку засідання комісії призначається
не швидше ніж через 14 (чотирнадцять) днів після публікації оголошення.



     6.3.  Комісія  з  питань,  що  відносяться  до  її  компетенції,  в  порядку,
визначеному законодавством, має право отримувати від виконавчих органів
ради,  підприємств,  установ,  організацій,  їх  філій  необхідні  матеріали  та
документи.
     6.4. Комісія у межах своїх повноважень запрошує у разі необхіднос-ті 
посадових  осіб,  представників  виконавчих  органів  селищної  ради,  органів
державної влади, комунальних підприємств, експертів, спеціалістів для участі
у роботі Комісії,  а також представників громадських організацій та засобів
масової інформації.
     6.5. Комісія має право в межах визначених законодавством запитувати та
отримувати  матеріали,  копії  документів  та  іншу  інформацію  від  органів
державної влади та правоохоронних органів.
     6.6.  Розгляд справи починається з оголошення складу Комісії.  Суб’єкти,
відносно яких розглядаються матеріали щодо нарахування та відшкодування
ними  завданих  збитків,  включаються  у  склад  комісії,  шляхом  прийняття
рішення комісії про їх включення в число членів комісії на початку засідання.
      6.7. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, які матеріали підлягають
розгляду та  пропонує суб’єктам надати відповідні  пояснення.  На засіданні
заслуховуються  особи,  які  беруть  участь  у  розгляді  матеріалів,
досліджуються подані документи та вирішуються клопотання.
      6.8.  Рішення  приймається  більшістю  голосів  шляхом  відкритого
голосування.
      6.9. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії
мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка
фіксується у протоколі засідання комісії.
      6.10. Матеріали по збитках розглядаються по кожному суб’єкту окремо.
      6.11.  Засідання  ведеться  головою Комісії,  а  у  разі  його  відсутності,
заступником голови Комісії чи іншою особою зі складу комісії. Оформлення
матеріалів та рішень Комісії здійснюється секретарем.
      6.12. За результатами розгляду матеріалів комісією складаються акти про
визначення збитків по кожному суб’єкту окремо.
     6.13. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та
особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від
підпису про це робиться посилання у самому акті.
     6.14.  Акти  про  визначення  збитків  затверджуються  рішенням  сесії
Чупахівської селищної  ради.

                                                   7. Акти комісії
    7.1. За результатами роботи Комісії складаються відповідні акти (додаток
№ 3).
   7.2. Акт Комісії повинен містити:
– найменування Комісії, яка склала акт;
– дату розгляду матеріалів;
–  відомості  про  суб’єкта,  відносно  якого  надійшли  матеріали  на  розгляд
Комісії; 



– викладення обставин, встановлених при розгляді матеріалів;
–  зазначення(розрахунок)  розміру  збитків,  заподіяних  власнику  землі  чи
землекористувачу.
   7.3. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та
особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від
підпису про це робиться посилання у самому акті.
   7.4. Акт Комісії оголошується негайно після його складення та підписується
усіма присутніми на засіданні  членами Комісії.  Копія  акта  протягом 10-ти
днів вручається або висилається суб’єкту, відносно якого надійшли матеріали
на розгляд Комісії, листами з повідомленням про їх отримання.
   7.5.  Акти  Комісії  затверджуються  сесією  Чупахівської  селищної   ради
шляхом прийняття відповідного рішення, проект якого готується секретарем
Комісії.
 
                          8. Порядок нарахування та відшкодування збитків

   8.1. Розмір збитків розраховується виходячи з нормативної грошової оцінки
земельної  ділянки  у  вигляді  недоотриманої  Чупахівської  селищної  ради
плати  за  період  тимчасового  використання  земельної  ділянки  без
правовстановлюючих документів з порушенням законодавства України.
   8.2.  У разі  використання земельної  ділянки без  документів,  що підтер-
джують  право  такого  користування,  збитки  визначаються  за  фактичний
період користування земельною ділянкою.
    8.3. Відшкодування збитків проводиться за період використання землі з
порушенням законодавства у розмірі 12 відсотків від нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
    8.4. Збитки відшкодовуються власнику землі, особами що їх заподіяли, не
пізніше одного місяця після затвердження селищною  радою акта Комісії.
    8.5.  У  разі,  якщо  суб’єкт,  по  якому  проводиться  розгляд  матеріалів
комісією,  частково  здійснював  плату  за  землю  і  це  підтверджується
письмовими  даними  державної  податкової  інспекції  або  наданими
підприємствами,  установами,  організаціями,  юридичними  та  фізичними
особами оригіналами платіжних документів, то розмір збитку визначається як
різниця між неодержаною в бюджет та сплаченою сумою.
    8.6.  Після  затвердження  акту  про  визначення  збитків  рішенням  сесії
Чупахівської селищної  ради, секретар комісії готує за підписом заступника
селищного  голови з  питань діяльності   виконавчих органів  та  направляє
суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків (додаток 2).
     8.7.  Повідомлення  надсилається  юридичним  та  фізичним  особам
рекомендованим  листом  із  зворотнім  повідомленням  про  отримання  або
вручається особисто під підпис.
     8.8. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди
добровільного відшкодування збитків,  укладається договір про добровільне
відшкодування збитків  (додаток 1).



     8.9. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання
договору про відшкодування збитків.
      8.10. Невід’ємною частиною договору є:
               – акт комісії про визначення збитків власнику землі з розрахунком
суми збитків;
               – рішення сесії Чупахівської  селищної  ради про затвердження акту
про визначення збитків власнику землі.
     8.11. Договір про відшкодування збитків готується відділом  організаційно
–  кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків   з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення Чупахівської селищної ради, підписується селищним головою
та боржником.
      8.12.  У  випадку  недосягнення  сторонами  згоди  або  неотримання
результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у
встановлений  строк  з  урахуванням  поштового  обігу,  спір  вирішується  у
встановленому законом порядку.
      8.13.  За  згодою голови комісії  матеріали можуть бути направлені  до
органів  поліції  чи  прокуратури  для  проведення  перевірки  та  притягнення
винних  до  встановленої  законом  відповідальності  та  вжиття  в  інтересах
Чупахівської селищної  ради заходів передбачених чинним законодавством.
      8.14. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно
з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Чупахівської
селищної  ради.
       8.15. Спори, що виникають при вирішенні суперечностей, пов’язаних із
питаннями,  що  регулюються  даним  Положенням,  вирішуються  у
встановленому законом порядку.
 
 
 
Секретар селищної ради М.М. Маслюк

 
 

 



Додаток 1
до Положення про комісію з визначення та відшкодування

Чупахівській  селищній раді  збитків, заподіяних внаслідок
використання земельних ділянок з порушенням законодавства

ДОГОВІР
про добровільне відшкодування Чупахівській  селищній

раді  збитків, заподіяних внаслідок використання
земельних ділянок з порушенням законодавства

 
«___»_______20__р.                                                                       смт Чупахівка

Чупахівська  селищна  рада,  в  особі  міського  голови
_____________________________,  що діє  на  підставі  Закону  України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  в  подальшому  –  Сторона  1,  з  однієї
сторони, та
________________________  в  особі  _____________________________,  який
діє на підставі ______________________ в подальшому – Сторона 2, а разом
іменовані – Сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору
1.1.  Відшкодування  збитків,  нанесених  Стороною  2  Стороні  1  внаслідок
використання  земельної  ділянки  з  порушенням  законодавства,  загальною
площею ______, яка розташована за адресою ________________________, в
період  з______по  ________  та  використовується  для
_______________________  (вказати  для  функціональне  використання
земельної  ділянки  та  документ  на  підставі  якого  ділянка  надана  в
користування,тощо).
 
Підстави для відшкодування збитків
2.1.  Акт  №_______про  визначення  збитків  власнику  землі,  затверджений
рішенням сесії Чупахівської   селищної  ради від ____ №_______ .
2.2. Розрахунок суми збитків.
 
Права та обов’язки Сторін
3.1. Сторона 2 зобов`язується до ____________ сплатити Стороні 1 збитки в
сумі _______грн.; (Збитки можуть бути сплачені щомісячно рівними сумами
або наступним чином:
_____ місяць _____грн.
_____ місяць _____грн.)
 
3.2. Сторона 2 має право дострокового погашення суми збитків в повному
обсязі.



3.3.  Сторона  2  зобов’язується  оформити  землекористування  (укласти  чи
поновити  договір  оренди  земельної  ділянки  та  провести  його  державну
реєстрацію)  у  встановленому  порядку  протягом
_________________________   з моменту укладання даного договору.
3.4. При наявності сплати земельного податку, орендної плати за аналогічний
період за фактичне користування земельною ділянкою (що підтверджується
відповідною довідкою ДПІ) сума оплати, передбачена в п. 3.1., зменшується
на  суму  сплати  земельного  податку,  орендної  плати,  а  дані  кошти
зараховуються як сплата відшкодування.
 
Відповідальність  Сторін  за  невиконання  або  неналежне  виконання  умов
договору
 
4.1. В разі невиконання умов Договору у зазначений термін, Сторона 1 має
право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не
відшкодовано Стороною 2.
4.2.  У  разі  не  виконання  п.  3.3.  даного  Договору  у  Сторони  2  настає
відповідальність  у  вигляді  пені  за  порушення  зобов’язання  у  розмірі
подвійної  облікової  ставки  Національного  банку  України  від  відсотків
несплаченої суми за кожний день прострочення від суми, встановленої п. 3.1.
даного Договору.
 
Зміни та доповнення до договору
5.1. Договір може бути змінений та доповнений за згодою Сторін.
5.2. Зміни та доповнення (за письмовим погодженням Комісії з визначення та
відшкодування збитків, заподіяних Чупахівської селищної ради) складаються
в письмовій формі та оформлюється додатковою угодою, яка є невід`ємною
частиною цього Договору.
Припинення дії договору
6.1. Дія договору припиняється у разі сплати збитків в повному обсязі.
 
Прикінцеві положення
7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання.
7.2. Договір підлягає обов’язковій реєстрації в книзі реєстрації договорів про
відшкодування  Чупахівській  селищній  раді   збитків,  заподіяних  внаслідок
використання земельних ділянок з порушенням законодавства про плату за
землю.
7.3.  Договір  укладено  в  двох  примірниках  що  мають  однакову  юридичну
силу, один з яких зберігається у Сторони 1, другий – у Сторони 2.
7.4. Невід`ємною частиною договору є:
–  акт  комісії  про  визначення  збитків  власникам землі  від  _____ № ___  із
розрахунком суми збитків;
–  рішення  сесії  Чупахівської  селищної   ради  про  затвердження  акту  про
визначення збитків власникам землі від ____ № ____.
7.5. Копія договору направляється в державну податкову інспекцію .



7.6. Сторони підтверджують, що:
– вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, не знаходяться в
процесі ліквідації, банкрутства (зазначити необхідне);
–  укладення договору відповідає їх інтересам;
– волевиявлення є вільним і усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі та
права,  інтересам,  статуту  та  іншим  внутрішнім  документа  товариства,
наданим повноваженням керівнику, згідно статуту юридичної особи, яку він
представляє;
–  умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;
– договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання
наслідків, які обумовлені у ньому;
– керівні органи товариства (Сторони 2), згода яких необхідна згідно статуту,
згодні з укладенням цього договору (для юридичної особи) .
7.7.  Сторони свідчать,  що у  тексті  цього  договору  зафіксовано  усі  істотні
умови, що стосуються його предмету.
7.8.  Будь-які  попередні  домовленості,  які  мали  місце  до  укладення  цього
договору і не відображені у його тексті, після підписання цього договору не
матимуть правового значення.
 
Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
 

ВЛАСНИК
   Чупахівська селищна рада

вул.Воздвиженська, 53 смт 
Чупахівка 
Охтирського  району  Сумської 
області  42722

код ЄДРПОУ 04390202 
р/р35412070036527  МФО 837013

Селищний голова
             ____________  О. В. 
Кужель
М.П.
               

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ
_________________________________
___
 (найменування юридичної особи/ПІБ 
фізичної особи-підприємця)
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___
_________________________________
___

_________________________________



___
М.П.

Договір зареєстровано у Чупахівській  селищній  раді  _____ ___________ 
20____р. за № __________ , про що у книзі реєстрації Договорів про 
відшкодування збитків, заподіяних місцевому бюджету несплатою коштів за 
фактичне користування земельними ділянками без правовстановлюючих 
документів на них  зроблено відповідний запис.
 
Відповідальна посадова особа ______________________________ (посада, 
прізвище та ініціали, підпис).         



 

 
Додаток 2

до Положення про комісію з визначення та відшкодування
Чупахівській  селищній  раді  збитків, заподіяних внаслідок

використання земельних ділянок з порушенням законодавства
 

Назва юридичної особи
її юридична або фактична адреса
П.І.Б. фізичної особи
її адреса за місцем реєстрації або фактичного проживання

ПОВІДОМЛЕННЯ

    На  підставі  Положення  про  комісію  з  визначення  та  відшкодування
Чупахівській  селищній   раді   збитків,  заподіяних  внаслідок  використання
земельних  ділянок  з  порушенням  законодавства,  затвердженого  рішенням
сесії Чупахівської  селищної  ради від «_____»___________ року № ________ 
(далі  –  Положення)  комісією  по  визначенню  збитків  на  засіданні,  яке
відбулося « __ » ________ р., розглянуті матеріали про розрахунок збитків,
які  нанесені  (назва  юридичної  або фізичної  особи)  Чупахівській селищній
раді та підлягають відшкодуванню внаслідок __________________
__________________________________________________________________
(зазначається  про  :  невикористання  земельної  ділянки,   використання
земельних ділянок
__________________________________________________________________
із порушенням законодавства про плату за землю, площа та адреса земельної
ділянки,
__________________________________________________________________
рішення міської ради та договір оренди землі – за наявністю)
 



          Акт про визначення збитків власнику землі від «__» ________ р. №___
затверджений  рішенням   сесії  Чупахівської   селищної   ради  від  «__»
________ р. №___.
          Пропонуємо у 10-денний термін з дня надходження цього повідомлення
розглянути його разом з  актом про визначення збитків  власнику  землі  від
«__» ________ р. №___, затвердженим сесії Чупахівської селищної  ради  від
«__»  ________  р.  №___  та  про  результати  їх  розгляду  інформувати  у
письмовій формі Чупахівську селищну  раду.
          У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється
в  досудовому  порядку  шляхом  укладання  договору  про  відшкодування
Чупахівській   селищній  раді   збитків,  заподіяних  внаслідок  порушенням
законодавства.
          У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки Чупахівській
селищній раді відповідні матеріали будуть передані до Відділу  організаційно
–  кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків   з  громадськістю  та  юридичного
забезпечення  Чупахівської селищної ради  для підготовки позову до суду про
примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на
поновлення порушених прав Чупахівської селищної ради у сфері земельних
відносин.
                Додаток:
                    копія Акту про визначення збитків власнику землі від ______
№_______ з розрахунком суми збитків;
                  копія рішення сесії Чупахівської  селищної ради від «__» ________
р.  №________  «Про  затвердження  акту  про  визначення  збитків  власнику
землі».
 
 
 
Заступник селищного голови      ______________________                                



Додаток 3
до Положення про комісію з визначення та відшкодування
Чупахівській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок

використання земельних ділянок з порушенням законодавства

АКТ
про визначення збитків власнику землі

« ___ » __________ 20 ___ р.                             __________________________
          
  Комісією для визначення збитків власнику землі (далі – Комісія), що  діє на
підставі рішення ___ сесії Чупахівської   селищної  ради ___ скликання від
„___”______ 201__р. № ___,  у складі:
_________________
_________________
 за  участю  суб’єкт  господарської  діяльності  чи  фізичної  особи,  який(а)
завдав(ла) збитків Чупахівській  селищній  ради, складено цей акт.
  Зміст акту:
1.Загальна частина, в якій зазначаються:
1.1. Визначення підстав для користування суб’єктом земельною ділянкою або
територією об’єкту благоустрою або констатація їх відсутності.
1.2.  Опис  земельної  ділянки  (встановлено  об’єкт,  розпочато  будівництво,
вільна, тощо).
1.3.  Констатація  факту  сплати  коштів  за  користування  ділянкою  чи
територією, або відсутності (часткової сплати).
Перелік  документів  (рішення,  розпорядження,  листи),  з  якими  працювала
комісія.
Розрахунок  розміру  збитків  за  використання  суб’єктом  господарювання
земельної ділянки (території) за фактичною адресою станом на перше число
місяця проведення засідання комісії.
4.Заключна частина, в якій: 
4.1.  Сума неодержаного  Чупахівської  селищної  ради  доходу  визначається
збитками,  які  нанесені  селищній  раді  за  час  фактичного  використання
(невикористання) земельної ділянки (території).
4.2. Акт подається на затвердження сесії міської ради.
 
Голова комісії                           _______________ /_______________/
Секретар комісії                       _______________ /_______________/



ПРИМІРНИЙ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження акта(ів) про визначення та
відшкодування Чупахівській  селищній раді  збитків,

заподіяних внаслідок використання земельних ділянок
з порушенням законодавства

    Беручи до уваги протоколи засідань комісії з визначення та відшкодування
Чупахівській  селищній  раді  збитків,  заподіяних  внаслідок  використання
земельних ділянок з порушенням законодавства від ________ року № ___, від
_________ року № ___, відповідно до «Положення про комісію з визначення
та  відшкодування  Чупахівській   селищній   раді    збитків,  заподіяних
внаслідок  використання  земельних  ділянок  комунальної  власності  з
порушенням законодавства», затвердженого рішенням Чупахівської селищної
ради   від  _____________  року  № ____________/2019,  керуючись  статтями
152,  156,  157,  211  Земельного  кодексу  України,  постановою  Кабінету
Міністрів  України  від  19.04.1993  №  284  «Про  Порядок  визначення  та
відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», ст. 10, 16, 25,
26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
              Затвердити акти комісії з визначення та відшкодування Чупахівській
селищній  раді   збитків,  заподіяних  внаслідок  використання  земельних
ділянок з порушенням законодавства від ________ року № ___, від _________
року № ___ (далі – Акти):
            1.1. Акт про визначення та відшкодування Чупахівській селищній раді
збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з порушенням
законодавства,  за  земельну  ділянку,  площею  ______  кв.м,  на
вул.___________________,  яка  використовується  (вказати  особу),  згідно  з
яким, розмір збитків становить __________ грн.
            1.2.  Акт  про  визначення  та  відшкодування  територіальній  громаді
м.Надвірна збитків, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок з
порушенням  законодавства,  за  земельну  ділянку,  площею  ______  кв.м,  на
вул.___________________,  яка  використовується  (вказати  особу),  згідно  з
яким, розмір збитків становить __________ грн.
 
           Зобов’язати суб’єктів господарювання, указаних у пункті 1 рішення, у
двадцятиденний  термін  з  моменту  отримання  акта  та  повідомлення  про
прийняття даного рішення оплатити збитки, що визначені Актами.
 
                 У разі несплати коштів суб’єктами господарювання у визначений
термін,  відділу  організаційно  –  кадрової,  загальної  роботи,  зв’язків   з



громадськістю та  юридичного    забезпечення  Чупахівської  селищної  ради
забезпечити проведення судово-претензійної роботи.
 
            Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію   з
планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій   та  на  постійну  комісію  з  питань   будівництва,  житлово  –
комунального   господарства,  транспорту,  зв’язку,  підприємництва  та
земельних відносин.

              Селищний голова О. В. Кужель 



                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 Рішенням 16 сесії 7 скликання

                                                                                      від 15.03.2019 року

СКЛАД КОМІСІЇ

з визначення та відшкодування Чупахівській селищній раді збитків,
заподіяних внаслідок використання земельних ділянок комунальної власності

з порушенням законодавства

Голова комісії – Гончар тетяна Василівна - начальник відділу економічного
розвитку,  інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та
екології;

Секретар  комісії  –  Арєхова  Любов  Леонідівна  –  провідний  спеціаліст
Чупахівської селищної ради – бухгалтер;  

Члени  комісії:  Батюк  Катерина  Францівна  –  головний  спеціаліст
юрисконсульт;
Субєкт господарської діяльності чи фізична особа, якій(а) завдв(ла) збитків
Чупахівській селищній раді

Секретар селищної ради                                 М.М. Маслюк



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

 Про скорочення  штату працівників  
Комунального закладу  «Публічна 
бібліотека Чупахівської селищної ради»

      Керуючись  ст. 40 , ст. 49-2 Кодексу законів про працю  України,  ст. 89
Бюджетного кодексу України,  ст.26 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та   у зв’язку  з  скороченням фінансування,   Чупахівська
селищна рада ВИРІШИЛА:

1.   Скоротити  штат  працівників  Комунального    закладу  «Публічна
бібліотека  Чупахівської  селищної  ради»   у  зв’язку  з   скороченням
фінансування   з   «  20 »  травня 2019  року,  а  саме   скоротити     посаду
«бібліотекаря 1 категорії» та  «провідного   бібліотекаря».
       2.  Чубу  Павлу   Андрійовичу,  попередити  працівників  Комунального
закладу «Публічна бібліотека  Чупахівської селищної ради»  про скорочення
штатів,  не  пізніше  ніж  до  «20»   березня 2019  року  відповідно  до  норм
чинного законодавства

  3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення   покласти  на    постійну
комісію  з  планування    та  фінансів,  бюджету,   соціально –  економічного
розвитку та інвестицій.

Селищний голова О. В. Кужель 



ПЕРСОНАЛЬНЕ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(ПІП особи, яка попереджається)

 

         Відповідно до Рішення  16 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної
ради   від “15”  березня  2019 року  в зв’язку з скороченням фінансування
комунального  закладу  «Публічна  бібліотека Чупахівської  селищної ради»
«___»   ____________2019  року  Чупахівська  селищна  рада  здійснює
скорочення штату працівників  комунального  закладу  «Публічна  бібліотека
Чупахівської   селищної ради.  Посада,  «Бібліотекаря 1 категорії» ,   яку Ви
займаєте, підлягає скороченню.

Одночасно   пропоную   іншу  посаду,  а  саме  «Бібліотекаря»  в
комунальному  закладі  «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» , а
у разі  відмови від переведення   після закінчення 2-х місячного  терміну з
моменту  одержання  цього  персонального  попередження,  Ви  підлягаєте
звільненню з  роботи по п.1  ч.1  ст.40 КЗпП України з  дотриманням вимог
чинного  законодавства  України,  наданням  пільг  та  компенсацій  згідно  з
Законом,  зокрема  вихідної  допомоги  у  розмірі  не  менше  середнього
місячного заробітку.

         Це  персональне  попередження  складено  у  двох  оригінальних
примірниках:  один  –  особі,  яка  попереджується;  другий  –  в  матеріали
особової справи.

Начальник відділу організаційно – кадрової,
загальної роботи , зв’язків з громадськістю 
та юридичного   забезпечення                                         П.А.Чуб                          

                                                  
  

Попередження одержано:

 

“____”____________ 2019 р.         ___________ /_______________

                



ПЕРСОНАЛЬНЕ  ПОПЕРЕДЖЕННЯ

(ПІП особи, яка попереджається)

 

         Відповідно до Рішення  16 сесії  7 скликання  Чупахівської селищної
ради   від “___”  березня  2019 року  в зв’язку з скороченням фінансування
комунального  закладу  «Публічна  бібліотека Чупахівської  селищної ради»
«___»____________2019  року  Чупахівська  селищна  рада  здійснює
скорочення штату працівників  комунального  закладу  «Публічна  бібліотека
Чупахівської   селищної  ради.  Посада  «Провідного  бібліотекаря»,  яку  Ви
займаєте, підлягає скороченню.

Одночасно  пропоную  іншу посаду, а саме «Завідуючого  бібліотекою»
в комунальному  закладі  «Публічна бібліотека Чупахівської селищної ради» ,
а  у разі  відмови від переведення   після закінчення 2-х місячного  терміну з
моменту  одержання  цього  персонального  попередження,  Ви  підлягаєте
звільненню з  роботи по п.1  ч.1  ст.40 КЗпП України з  дотриманням вимог
чинного  законодавства  України,  наданням  пільг  та  компенсацій  згідно  з
Законом,  зокрема  вихідної  допомоги  у  розмірі  не  менше  середнього
місячного заробітку.

         Це  персональне  попередження  складено  у  двох  оригінальних
примірниках:  один  –  особі,  яка  попереджується;  другий  –  в  матеріали
особової справи. 

Начальник відділу організаційно – кадрової,
загальної роботи , зв’язків з громадськістю 
та юридичного   забезпечення                                               П.А.Чуб

                                               
  

Попередження одержано:

 

“____”____________ 2019 р.         ___________ /_______________

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про  затвердження  штатного  розпису
адміністративного  та  робітничого  персоналу
КП  «Добробут»  Чупахівської селищної ради  

Відповідно  до   ст.  60,  ст.  64   Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» , п.  7-1  пункту 33  Порядку  складання, розгляду,
затвердження  та  основні  вимоги  до  виконання  кошторисів  бюджетних
установ,  затвердженого   Постановою   Кабінету  Міністрів  України   від
28.02.2002  №  228   «Про  затвердження    Порядку   складання,  розгляду,
затвердження  та  основних  вимог  до  виконання    кошторисів   бюджетних
установ»  з метою сприяння розвитку Чупахівської територіальної громади, а
також  з  метою  здійснення  комерційної  господарської  діяльності,
Чупахівська селищна рада  вирішила:
               1. Затвердити штатний розпис адміністративного та робітничого
персоналу  КП  «Добробут»  Чупахівської  селищної  ради   в  кількості  12
одиниць.

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
планування  та  фінансів, бюджету,  соціально – економічного   розвитку  та
інвестицій, директора  КП  «Добробут» .

Селищний голова О. В. Кужель 

                     

                               



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
                                                Шістнадцята  сесія                                                   

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про поновлення договору 
оренди земельної ділянки

Відповідно до ст. 12, ст. 123, ст. 124, ст.125, ст.126 Земельного кодексу
України,  п.  34 ч.  1  ст.  26  Закону України «Про місцеве  самоврядування в
Україні», ст. 6, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», на підставі заяви
фізичної  особи  –  підприємця,  керуючись  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Поновити  договір  оренди  земельної  ділянки  фізичній  особі  –
підприємцю Щербак Олені Олександрівні,яка зареєстрована за адресою:
смт Чупахівка  вул.  Лугова,35,  на  земельну  ділянку  площею 0,0224 га
строком на 10 (десять) років, для будівництва та обслуговування об’єктів
торгівлі  (код  КВЦПЗ  03.07),  категорія  земель  –  землі  промисловості,
транспорту,  зв’язку,  енергетики,  оборони   та  іншого  призначення,
кадастровий номер 5920355500:02:001:3000, по вул. Воздвиженська, 46,
смт Чупахівка. 

2. Попередити  зазначену  в  даному  рішенні  особу,  що  право  оренди
земельної ділянки виникає з моменту реєстрації цих прав.

3. Фізичній  особі  –  підприємцю,  Щербак  Олені  Олександрівні,  укласти
додаткову  угоду  до  договору  оренди землі  з  Чупахівською селищною
радою    на  10  років    під    7 %   від нормативної грошової оцінки  та
провести  її  реєстрацію  протягом  місяця  з  дати  прийняття  даного
рішення.

4. Уповноважити селищного голову на підписання від імені Чупахівської
селищної  ради  додаткової  угоди  до  договору  оренди  зазначеної
земельної ділянки.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.  

 Селищний голова       О. В. Кужель 



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про надання дозволу на виготовлення
документації із землеустрою на межу 
населених пунктів с. Коновалик, с. Софіївка, 
с. Оленинське, смт Чупахівка, с. Духовниче, 
с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської 
селищної ради Охтирського району

         Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 22, ст. 25 Закону України «Про землеустрій»,  ст. 12 Земельного 
кодексу України, селищна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл виконкому Чупахівської селищної ради на виготовлення
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  межі
населених   пунктів  с.  Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Укласти  договір  з  Державним  підприємством  «Центр  Державного
земельного  кадастру»  Сумська  регіональна  філія  на  виготовлення
документації  із  землеустрою  щодо встановлення (відновлення)  межі
населених   пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

                  Селищний голова                       О. В. Кужель

                                                    



                                ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про поновлення нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів 
с. Коновалик, с. Софіївка, с. Оленинське, 
смт Чупахівка, с. Духовниче, с. Лантратівка,
с. Новопостроєне Чупахівської селищної 
ради Охтирського району

         В зв’язку з необхідністю поновлення  технічної документації з норматив-
ної грошової оцінки земель населених пунктів с.Коновалик, с.  Софіївка,  с.
Оленинське,  смт Чупахівка,  с.  Духовниче,  с.Лантратівка,  с.  Новопостроєне
Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області, яка була
виготовлена  ДП  «Центр  Державного  земельного  кадастру»  Сумська
регіональна філія  2011 року, керуючись п. 34 ст.  26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 13,
ст.  15,  ст.  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати  дозвіл  на  розроблення  технічної  документації  виконкому
Чупахівської  селищної  ради  з  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених  пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне  Чупахівської
селищної ради Охтирського району Сумської області.

2. Укласти  договір  з  Державним  підприємством  «Центр  Державного
земельного  кадастру»  Сумська  регіональна  філія  на  виготовлення
технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земель
населених  пунктів  с.Коновалик,  с.  Софіївка,  с.  Оленинське,  смт.
Чупахівка, с. Духовниче, с.Лантратівка, с. Новопостроєне Чупахівської
селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  питань  будівництва,  житлово  –  комунального  транспорту,  зв’язку,
підприємництва та земельних відносин.

Селищний голова       О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
у власність гр. Радьку Миколі Івановичу  
для ведення особистого селянського господарства
в смт Чупахівка.

    Керуючись ч.1 п. 34   ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.12, 81, 118, 121, 125   Земельного кодексу України,   розглянув-ши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Радьку Миколі Івановичу  для ведення особистого селянського господарства,
в  смт  Чупахівка,  пров.  Садовий  Охтирського  району  Сумської  області,
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у
власність гр.  Радьку Миколі Івановичу для ведення особистого селянського
господарства  (01.03)  в  смт Чупахівка,  пров.  Садовий,  Охтирського району,
Сумської області.

       2. Передати у приватну власність громадянину Радьку Миколі Івановичу
земельну  ділянку   площею  0,3800  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:02:002:5177 для ведення особистого селянського господарства в
смт Чупахівка, пров. Садовий, Охтирського району, Сумської області.

      3.  Гр. Радьку Миколі Івановичу право власності на земельну ділянку
оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                Селищний голова                   О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження  проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  
гр. Заривних Раїсі Олександрівні у власність 
для ведення особистого селянського 
господарства в смт. Чупахівка

    Керуючись  ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,   розглянувши
проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  власність  гр.
Заривних  Раїсі  Олександрівні   для  ведення  особистого  селянського
господарства (01.03), селищна рада  
ВИРІШИЛА:

        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у 
власність громадянці Заривних Раїсі Олександрівні для ведення особистого
селянського господарства (код згідно КВЦПЗ 01.03) за адресою: вул. Садова,
18, смт Чупахівка, Охтирського району, Сумської області.

     2. Передати у приватну власність громадянці Заривних Раїсі Олександрівні
земельну  ділянку   площею  0,2830  га  (землі  сільськогосподарського
призначення,  в  тому  числі  земельні  угіддя  –  рілля)  кадастровий  номер
5920355500:02:001:5227 для ведення особистого селянського господарства із
земель  запасу  за  адресою:  вул.  Садова,  18,  смт  Чупахівка,  Охтирського
району, Сумської області.

    3. Громадянці Заривних Раїсі Олександрівні право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                 Селищний голова                            О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Герус М.І.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Геруса  Михайла
Івановича  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Герус  Михайлу  Івановичу  розташованої  за  адресою:   вул.  Широка,  2,  с.
Софіївка  Охтирського району  Сумської області.

     2. Передати громадянину Герус Михайлу Івановичу у приватну власність
земельну  ділянку  площею  0,1700  га,  для  ведення  особистого  селянського
господарства  із  земель  сільськогосподарського  призначення,  кадастровий
номер 5920355500:05:001:0006 розташовану  за адресою: вул. Широка, 2, с.
Софіївка відповідно до технічної документації із землеустрою. 

     3. Громадянину Герус Михайлу Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова       О. В. Кужель

  



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
( відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Герус М.І.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", 
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу України,  ст. 55 Закону України 
«Про землеустрій», розглянувши  заяву громадянина Геруса Михайла 
Івановича про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), 
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

     1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Герус  Михайлу  Івановичу  розташованої  за  адресою:   вул.  Широка,  2,  с.
Софіївка  Охтирського району  Сумської області.
     2. Передати громадянину Герус Михайлу Івановичу у приватну власність
земельну  ділянку  площею  0,2500  га,  для  будівництва  і  обслуговування
житлового будинку,  господарських будівель і  споруд із  земель житлової та
громадської  забудови,  кадастровий  номер  5920355500:05:001:0005
розташовану  за адресою: вул. Широка, 2, с. Софіївка відповідно до технічної
документації із землеустрою. 
     3. Громадянину Герус Михайлу Івановичу право власності на земельну
ділянку оформити відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

                     Селищний голова                  О. В. Кужель   

        

     



                         

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Герус М.Ф.

        Керуючись  частиною 1 пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування»,  статтями  12,  81,  118,  121,  125    Земельного  кодексу
України,  статтею 55 Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву
громадянина  Герус  Михайла  Івановича  про  затвердження  технічної
документації  із  землеустрою   щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості), селищна рада 
ВИРІШИЛА:

       1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею – 0,25 га (категорія
земель  –  землі  житлової  та  громадської  забудови)  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0007 наданої гр. Герус Марії Федорівні  для будівництва і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
(присадибна ділянка) за адресою: вул. Широка, 32, с. Софіївка Охтирського
району  Сумської області.
      2. Довести до відома гр. Герус Михайла Івановича, який є спадкоємцем гр.
Герус  Марії  Федорівні,   про  необхідність  реєстрації  права  власності  на
земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

                     Селищний голова                  О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) гр. Герус М.Ф.

    Керуючись ч. 1 п. 34  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Герус  Михайла
Івановича  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості),
селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  площею –
0,15га,  (категорія  земель  –  землі  сільськогосподарського  призначення)
кадастровий  номер  5920355500:05:001:0008  наданої  гр.  Герус  Марії
Федорівні для ведення особистого селянського господарства за адресою: вул.
Широка, 32, с. Софіївка Охтирського району  Сумської області.
      2.  Довести до відома громадянина Герус Михайла Івановича,  який є
спадкоємцем гр. Герус Марії  Федорівні,   про необхідність реєстрації права
власності на земельну ділянку відповідно до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

                     

Селищний голова            О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) Малишу М.О.

    Керуючись  ч. 1 п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування",
ст.12,81,118,121,125   Земельного кодексу  України,   ст.  55  Закону України
«Про  землеустрій»,  розглянувши   заяву  громадянина  Малиша  Миколи
Олександровича  про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)  меж   земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості), селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1. Затвердити технічну документацію із землеустрою  щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Малишу Миколі Олександровичу розташованої за адресою:  вул. Широка, 9,
с. Софіївка  Охтирського району  Сумської області.
      2. Передати громадянину Малишу Миколі Олександровичу у приватну
власність  земельну  ділянку  площею  0,1000  га,  для  будівництва  і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель
житлової  та  громадської  забудови,  кадастровий  номер
5920355500:05:001:0002 розташовану  за адресою: вул. Широка, 9, с. Софіївка
відповідно до технічної документації із землеустрою. 
      3.  Громадянину Малишу Миколі  Олександровичу право власності  на
земельну  ділянку  оформити відповідно  до  Закону України  "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

Селищний голова                  О. В. Кужель

                                 



                   

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до рішення
6 сесії 23 скликання Чупахівської
селищної ради  від 12.03.1999 р.
« Про внесення зміни в площі земельних
ділянок громадян смт  Чупахівка, 
переданих у приватну власність» 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  ст.  12 Земельного Кодексу  України,  розглянувши заяву  гр.  Гутка
Віталія  Павловича   (додається)   про внесення  змін у  рішення  6  сесії  23
скликання  Чупахівської  селищної  ради   від  12.03.1999  р.,  селищна  рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 6 сесії 23 скликання Чупахівської селищної
ради   від  12.03.1999  р.«  Про  внесення  зміни  в  площі  земельних
ділянок громадян смт. Чупахівка, переданих у приватну власність», а
саме:  в  додатку  до  рішення під  № 548 замість  слів  «Гутков  Павло
Захарович» читати «Гутко Павло Захарович».

                           Селищний голова                       О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
Шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про виплату одноразової матеріальної
допомоги  інвалідам, інвалідність яких  
пов’язана  з аварією  на Чорнобильській 
АЕС та  сім’ям, які втратили члена сім’ї  
внаслідок аварії  на Чорнобильській  АЕС

         Керуючись  ст. 26 Законом України « Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Указу Президента України від 10.11.2006 року № 945 « Про День
вшанування учасників  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС»
відповідно  до  програми   соціального   захисту  населення   на  2019  рік,
затвердженої рішенням сесії Чупахівської  селищної  ради  від 12. 02. 2019
р.,  з  метою підтримки  матеріального  становища  вищезгаданих  категорій
громадян, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

        1.Надати  одноразову  матеріальну допомогу в розмірі 100 грн інвалідам,
інвалідність  яких пов’язана  з  аварією  на  Чорнобильській АЕС  до Дня
укриття саркофагом ЧАЕС (14 грудня  ).
       2.Надати матеріальну допомогу в розмірі 100 грн. одноразово інвалідам,
інвалідність яких пов’язана із наслідками  аварії на ЧАЕС  (до 26 квітня)
       3. Надати матеріальну допомогу в розмірі 200 грн. одноразово сім’ям, які
втратили члена сім`ї   на ЧАЕС  (до 26 квітня).
      4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

Селищний голова                   О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про виплати щомісячної стипендії
інвалідам війни та учасникам бойових 
дій, яким виповнилося 90 років

       Керуючись   ст. 26  Законом України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до  Програми  соціального  захисту населення  на 2019
рік, затвердженої рішенням сесії  Чупахівської  селищної  ради  від 12. 02.
2019 р., з метою підтримки матеріального становища вищезгаданих категорій
громадян, Чупахівська селищна рада 
ВИРІШИЛА:

      1.Виплачувати  щомісячну  стипендію  інвалідам  війни  та  учасникам
бойових дій,  яким виповнилося  90 років  в  розмірі  50  гривень щомісячно,
починаючи з січня 2019 року.
      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з  планування  та  фінансів,  бюджету,  соціально  –  економічного  розвитку  та
інвестицій.

                   Селищний голова              О. В. Кужель



                                                    

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про внесення змін до  рішення  
першої  сесії сьомого скликання  
від 29.12.2017р  «Про утворення 
виконавчого  комітету Чупахівської  
селищної ради, визначення його  чисельності  
 та затвердження  персонального   складу» 

      Відповідно до пунктів 3  ч. 1 ст.26,  ч. 2 та 3 ст.  51 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна рада  
ВИРІШИЛА:
            1.  Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету
Чупахівської   селищної  ради   VІ  скликання,  затвердженого  рішенням
селищної  ради  від  29.12.2017   «Про  утворення  виконавчого  комітету
Чупахівської   селищної   ради,  визначення    його   чисельності    та
затвердження   персонального складу» :
            1.1. Вивести зі  складу  виконавчого  комітету   Чупахівської селищної
ради:

-   Бєланову Наталію Павлівну диспетчера агрофірми «Піонер»;
Ввести до складу виконавчого комітету:
       -  Биковець  Ольгу  Миколаївну  виконавчого директора  ПСП АФ
«Піонер».
                2. Затвердити  персональний  склад  виконавчого  комітету
Чупахівської селищної  ради VІ скликання згідно з додатком.
     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
прав  людини,   правопорядку,  етики,  депутатської  діяльності,  охорони
навколишнього   середовища.

Селищний голова О. В. Кужель 



Додаток  
до рішення  16 сесії  7  скликання 

 від  15.03.2019 року
 

Персональний склад виконавчого комітету

Чупахівської селищної ради

1. Кужель  Олександр  Володимирович  –  голова  Чупахівської  селищної
ради

2. Андоленко  Ольга  Миколаївна  -  заступник  голови  Чупахівської
селищної ради з питань діяльності виконавчих органів ради

3. Маслюк Микола Миколайович - секретар Чупахівської селищної ради
4. Картуз  Олександр  Іванович  –  керуючий  справами  (секретар)

виконавчого  комітету  Чупахівської селищної ради.
5. Манчук Андрій Миколайович - бригадир АФ «Піонер»
6. Залавський  Костянтин  Миколайович - в.о.  старости  Лантратівського

старостату.
7. Макарова Світлана Миколаївна – директор Чупахівської спеціалізова-

ної школи.
8. Білковський Борис Миколайович – приватний підприємець
9. Щербак Олена Олександрівна – приватний підприємець
10. Биковець  Ольга  Миколаївна  –  виконавчий  директор   ПСП   АФ

«Піонер»

Секретар селищної ради                               М.М.Маслюк

                                                    



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області

Сьоме   скликання
шістнадцята  сесія

РІШЕННЯ

15.03.2019                                                                                       смт Чупахівка

Про  делегування кандидата від  
Чупахівської селищної ради  до 
складу Госпітальної ради 
Охтирського  госпітального округу 

         Відповідно до  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.01.2019р. №17-р
«Про  затвердження  переліку  та  складу  госпітальних  округів  Сумської
області», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2017 №165
«Про  затвердження  Примірного  положення  про  госпітальний  округ»,
враховуючи   розпорядження  голови    Сумської  обласної   державної
адміністрації   №108-ОД  від  19.02.2019р.   «Про  затвердження    Плану
першочергових ді  по створенню  в Сумській    області   госпітальних округів
Чупахівська селищна рада  
ВИРІШИЛА:

  1. Делегувати до складу Госпітальної ради Охтирського госпітального окру-
гу  від  Чупахівської  селищної  ради  Кужеля   Олександра  Володимировича
голову  Чупаівської селищної ради Охтирського району  Сумської області. 
    2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань
молоді, спорту, охорони  здоров’я, освіти, науки і культури .

Селищний голова       О. В. Кужель



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



УКРАЇНА

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

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

                                                                   Народному  депутату України   
Кириченку  О. М. 

вул. Грушевського, 12/2
 м. Київ 01008

 

Kyrychenko.Oleksii@rada.gov.ua

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
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