
                             ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019
смт. Чупахівка

Про внесення змін до рішення 
14 сесії сьомого скликання 
Чупахівської селищної ради
від 21.12.2019 року «Про 
селищний бюджет на 2019 рік»

На  підставі  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації від 11.03.2019 р. №138-ОД «Про передачу коштів між місцевими
бюджетами  для  забезпечення  реалізації  Обласної  програми  здійснення
компенсаційних виплат за пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування
на 2016-2020 роки» , районної програми соціального захисту населення на 2019
рік.,  п.  4.5  ч.  2  ст.  101  Бюджетного  кодексу  України,  Податкового  кодексу
України,  інших нормативно-правових документів,  клопотання відділу освіти,
молоді та спорту Чупахівської селищної ради,  відповідно до пункту 23 частини
1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна
рада вирішила:

1. Виділити з вільного залишку коштів бюджету ОТГ, який склався на 
01.01.2019 року кошти:
           1.1.  Для  забезпечення  реалізації  Обласної  програми  здійснення
компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій  громадян
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування
на  2016-2020  роки  в  сумі  2 730  грн.,  з  них  2  680  грн.  (  дві  тисячі  шістсот
вісімдесят грн.) для компенсаційних виплат учасникам АТО та іншим ветеранам
війни.  50  грн.  (п’ятдесят  грн.)  на  відшкодування  вартості  проїзду  інших
пільгових категорій. 



Направити  на  видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  3719770  «Інші
субвенції  з  місцевого  бюджету»  КЕКВ  2620  «Поточні  трансферти  органам
державного управління інших рівнів». 

1.2. Для забезпечення ліками хворих на цукровий та не цукровий діабет
жителів Чупахівської ОТГ кошти в сумі 78 530,00 грн. та направити на видатки
по  ТКВКБМС  3719410  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  здійснення
переданих  видатків  у  сфері  охорони  здоров`я  за  рахунок  коштів  медичної
субвенції» на КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів».

1.3. Для придбання на умовах спів фінансування комунального автобусу
кошти в сумі 50 000 грн.

  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 50 000 грн. 

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»

1.4. Виділити додаткові кошти для повного забезпечення дровами п’яти
учасників АТО/ООТ,  які зареєстровані на території Чупахівської ОТГ в сумі
850  грн.  згідно  програми  «Соціального  захисту  населення  на  2019  рік»  та
внести відповідні зміни. 

1.5.  Виділити  кошти  комунальному  некомерційному  підприємству
«Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської  селищної  ради
для виплати стимулюючих надбавок в сумі 96 000 грн.  

Направити  на  видатки  ТКВКБМС 0112111 «Первинна  медична  допомога
населенню,  що  надається  центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)
допомоги»  КЕКВ  2610  «Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам
(установам, організаціям)» 96 000 грн. 

Внести  зміни  до  програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради. 

1.6.  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0113241
«Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері  соціального  захисту  і
соціального  забезпечення»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали  обладнання  та
інвентар» в сумі 3000 грн.

1.7  Виділити  кошти  та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0611090
«Надання  позашкільної  освіти  позашкільними  закладами  освіти,  заходи  із



позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та
інвентар» в сумі 5 000 грн.

1.8.  Виділити  кошти   та  направити  на  видатки  по  ТКВКБМС  0610160
«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об`єднаних територіальних громадах» КЕКВ 2210«Предмети, матеріали
обладнання та інвентар» в сумі 3 000 грн.

2. Перерозподілити раніше заплановані видатки по:
 ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої  освіти  загально  -

освітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом
при школі),  спеціалізованими школами,  ліцеями,  гімназіями,  колегіумами» з
КЕКВ  2274  «Оплата  природного  газу»  в  сумі  14  100  грн.,  та  КЕКВ  2720
«Стипендії» 2 100 грн., на КЕКВ  2282 «Окремі заходи по реалізації державних
(регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку» 2 000 грн.,  КЕКВ
2800 «Інші поточні видатки» 10 000 грн.

ТКВКБМС 0611010 «Надання дошкільної освіти» з КЕКВ 2230 «Продукти
харчування» 15 000 грн., на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар»  7 000  грн.,  КЕКВ  2282  «Окремі  заходи  по  реалізації  державних
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  1 000 грн.,  КЕКВ
2800  «Інші  поточні  видатки»  2 000  грн.,  КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім
комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС  0611161  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
освіти»  з  КЕКВ  2111  «Заробітна  плата»  5000  грн.,  на  КЕКВ  2240  «Оплата
послуг (крім комунальних)» 5 000 грн.

ТКВКБМС  0117130  «Здійснення  заходів  із  землеустрою»  з  КЕКВ  2281
«Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по  реалізації  державних
(регіональних)  програм»  в  сумі  12 000 грн.,  на КЕКВ 2240 «Оплата  послуг
(крім комунальних)». 

ТКВКБМС 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» з  КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі  1000 грн.,  на
КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)».

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» з
КЕКВ 2240 « Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 3 000 грн. 

ТКВКБМС 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» з КЕКВ
2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)»  на  КЕКВ  2275  «Оплата  інших
енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.

ТКВКБМС 0116014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» з
КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на КЕКВ 2275 «Оплата інших
енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 10 000 грн.



ТКВКБМС  0113241  «Забезпечення  діяльності  інших  закладів  у  сфері
соціального захисту і  соціального забезпечення» з КЕКВ 2800 «Інші поточні
видатки» в сумі 294,42 грн. на КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших
комунальних послуг».

ТКВКБМС 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами  первинної  медичної  (медико-санітарної)  допомоги»  КЕКВ  2610
«Субсидії  та  поточні  трансферти  підприємствам  (установам,  організаціям)»
2400 грн.

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

Селищний голова                                             О.В. Кужель

 



                                                                      ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019
смт. Чупахівка

Про прийняття субвенцій з
обласного бюджету

На  підставі  Розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  29.03.2019  №  182-ОД  та  №  181-ОД,  Бюджетного  та
Податкового  кодексів  України,  інших  нормативно-правових  документів,
відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», селищна рада вирішила:

1. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
забезпечення якісної,  сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  по
коду  доходів  41051500  «Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  забезпечення
якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  `Нова  українська
школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 56 610,00
грн.

 Направити  на  видатки  загального  фонду  по  ТКВКБМС  0611020
«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами
(  в  т. ч.  школою-дитячим  садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими
школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,
обладнання  та  інвентар»  в  сумі  14  235   грн.,  на  закупівлю  дидактичних
матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками
відповідно до Концепції «Нова українська школа».,  22 417 грн. на закупівлю
сучасних меблів для початкових класів нової української школи., та видатки
спеціального  фонду   по  КЕКВ  3110  «Придбання  обладнання  і  предметів
довгострокового  користування»  в  сумі  19  958  грн.,  для  закупівлі  музичних
інструментів,  комп’ютерного  обладнання,  відповідного  мультимедійного
контенту для початкових класів нової української школи. 



На  умовах  спів  фінансування  «Нової  української  школи»  з  місцевого
бюджету  затвердити  по  ТКВКБМС  0611020  «Надання  загальної  середньої
освіти  загальноосвітніми  навчальними  закладами  (  в  т. ч.  школою-дитячим
садком,  інтернатом  при  школі),  спеціалізованими  школами,  ліцеями,
гімназіями,  колегіумами»  КЕКВ  2210  «Предмети,  матеріали,  обладнання  та
інвентар» кошти в сумі 6 290 грн.

Внести  зміни  до  програми  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського  району  Сумської  області  в  2019-2020  роках»,  а  саме  до
підпрограми «Нова українська школа - «Школа майбутнього» п.33 Меблі 22 417
грн., п.34. Дидактичні матеріали 14235 грн., та п.35. Комп’ютерне обладнання,
музичні інструменти 19 958 грн. 

2. Прийняти до селищного бюджету субвенцію з місцевого бюджету на
надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету по коду доходів 41051200
«Субвенція  з  місцевого  бюджету  на  надання  державної  підтримки  особам  з
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету» в сумі 17 000 грн.. 

Направити на видатки загального фонду ТКВКБМС «Надання дошкільної
освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 6000 грн.,
та  КЕКВ 2111  «Заробітна  плата»  9 000,0  грн.,  КЕКВ 2120  «Нарахування  на
оплату праці» 2 000 грн. 

Внести  відповідні  зміни  до  Програми  «Освіта  Чупахівської  селищної
ради Охтирського району Сумської  області  в  2019-2020 роках» підпрограми
«Освіта дітей з особливими освітніми потребами». 

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

Селищний голова                                                О.В. Кужель



                                                                                                  ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ

13.05.2019
смт. Чупахівка

Про затвердження плану
діяльності Чупахівської 
селищної ради з підготовки
 проектів регуляторних 
актів на 2020 рік

            Керуючись статтями  7, 32 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської  діяльності», відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чупахівська селищна  рада
вирішила:

1. Затвердити  План  діяльності  Чупахівської  селищної  ради  з
підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік (додається).

2. Секретарю  селищної  ради  оприлюднити  План  діяльності
Чупахівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020
рік на офіційному веб - сайті селищної ради у десятиденний строк після його
затвердження.

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

Селищний  голова                                                                     О.В. Кужель



Додаток
до рішення  сімнадцятої сесії
сьомого скликання
Чупахівської селищної ради
від 13.05.2019 року

ПЛАН
діяльності Чупахівської селищної  ради з підготовки проектів регуляторних

актів на 2020 рік

№
п/п

Назва проекту
регуляторного акту

Розробник проекту
регуляторного акту

Строки
підготовки

регуляторно
го акту

Ціль
прийняття

регуляторного
акту

1. Про встановлення ставок
та  пільг  зі  сплати
податку  на  нерухоме
майно,  відмінне  від
земельної  ділянки  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
податку на 
нерухоме 
майно 
відмінне від 
земельної 
ділянки на 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

2. Про встановлення ставок
та  пільг  зі  сплати
земельного  податку  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного  розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
земельного 
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

3. Про встановлення ставок
єдиного  податку  для
фізичних  осіб-
підприємців  які
застосовують  спрощену
систему  оподаткування
на  території
Чупахівської  селищної
ради на 2020 рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
єдиного  
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

4. Про  встановлення
транспортного  податку
на  території
Чупахівської  селищної

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
транспортного



ради економічного розвитку
та інвестицій.

податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

5. Про  встановлення
туристичного  збору  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
туристичного 
збору та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

6. Про  встановлення
розміру  ставки  збору  за
місця  для  паркування
транспортних засобів на
майданчиках  для
платного  паркування  на
території  Чупахівської
селищної  ради  на  2020
рік. 

постійна  комісія  з
питань  планування,
фінансів,  бюджету,
соціально-
економічного розвитку
та інвестицій.

ІІ квартал
2019 року

Законодавче 
врегулювання 
справляння 
транспортного
податку та 
збільшення 
надходження 
коштів до 
бюджету.

Секретар селищної ради                                                            М.М. Маслюк



ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ОХТИРСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Сімнадцята сесія

РІШЕННЯ

13.05. 2019
смт. Чупахівка

Про затвердження 
звіту за І квартал 2019 року

Заслухавши  звіт  в.о.  начальника  фінансового  відділу  Л.О.Діброва  про
виконання бюджету за І квартал 2019 року селищна ради вирішила: 

1. Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за І квартал 2019 року
згідно додатку №1, №2.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова                                                                                 О.В. Кужель

Додаток 1



      
Доходи селищного бюджету Чупахівської селищної ради

за І квартал 2019 року

Код бюджетної
класифікації

Найменування платежу
План на І кв.

2019 року

Надійшло за
І кв. 2019

року
Загальний фонд

10000000 Податкові надходження 2 107 390,00 2 547 396,28

11000000
Податки на доходи, податки на 
прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

1 113 450,00 1 744 849,63

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 113 450,00 1 744 849,63

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді 
заробітної плати

669 000,00 605 876,54

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж 
заробітна плата

439 450,00 1 132 985,22

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

5 000,00 5 987,87

13000000
Рентна плата та плата за 
використання інших природних 
ресурсів

6 000,00 25 643,30

13010000
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів

6 000,00 25 567,02

13010100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування

0,00 17 431,07

13010200

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування)

6 000,00 8 135,95

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 76,28

13030100

Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготов- леної в порядку 
рубок головного користування  

0,00 76,28

14000000  Внутрішні  податки на товари і послуги 12 200,00 15 113,26

14040000

Акцизний податок з реалізації 
суб`єктами госпо-
дарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

12 200,00 15 113,26



18000000 Місцеві податки 975 740,00 761 790,09
18010000 Податок на майно 206 740,00 180 918,12

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

7 950,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості

5 700,00 4 650,43

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 5 040,00 17 339,36
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 175 050,00 148 323,61
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7 000,00 622,06
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 6 000,00 9 982,66
18050000 Єдиний податок 769 000,00 580 871,97
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3 000,00 5 525,80
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 196 000,00 127 729,31

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарсь- кого 
товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

570 000,00 447 616,86

20000000 Неподаткові надходження 3 100,00 2 752,16

21000000
 Доходи від власності та 
підприємницької діяльності   

100,00 0,00

21080000 Інші  надходження 100,00 0,00
21081100 Адміністративні штрафи та інші  санкції 100,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господарської
діяльності

3 000,00 2 616,44

22010000
Плата за надання адміністративних 
послуг

1 500,00 1 638,95

22012500
Плата за надання інших 
адміністративних послуг

1 200,00 1 244,55

22012600
Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

300,00 394,40

22090000 Державне мито 1500,00 977,49

22090100

Державне мито, що сплачується за 
місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування

1 500,00 977,49

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 135,72
24060300 Інші надходження 0,00 135,72
40000000 Офіційні трансферти 3 391 865,00 3 337 457,00
41000000 Від органів державного управління 3 391 865,00 3 337 457,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам

      633 600,00 633 600,00

41020100 Базова дотація 633 600,00 633 600,00



41030000
Субвенції  з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1 780 700,00 1 780 700,00

41033900
Освітня субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

1 103 400,00 1 103 400,00

41034200
Медична субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам

677 300,00 677 300,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

877 917,00 877 917,00

41040200

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

877 917,00 877 917,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 

99 648,00
45 240,00

41051500

 Субвенція з місцевого бюджету на 
здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров»я за рахунок коштів 
медичної субвенції

11 430,00 11 430,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на 
відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

33 810,00 33 810,00

41053900 Інші  субвенції з місцевого бюджету 54 408,00 0,00
Всього без урахування трансфертів 2 110 490,00 2 550 148,44
Всього 5 502 355,00 5 887 605,44

Станом на 01.01.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить 800 153,81 грн.

Станом на 01.04.2019 року залишок коштів загального фонду на рахунках
Чупахівської селищної ради становить  1 527 282,11 грн.

Селищний голова                                                                   О.В. Кужель
Додаток 2

Видатки селищного бюджету Чупахівської селищної ради
за І квартал 2019 року

Код
Назва видатків за функціональною

структурою

Затверджено
видатків на

2019 рік

Затверджено
видатків на І
кв. 2019року

Касові
видатки за І

кв. 2019
року

Загальний фонд
01 Чупахівська селищна рада 8 398 722,00 2 294 123,00 1 694 588,33



0150

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради,
районної ради, районної у місті ради (у

разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

3 118 101,00 729 420,00 631 890,36

2111

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами

первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

610 000,00 262 600,00 171 161,76

2146
Відшкодування вартості  лікарських

засобів для лікування окремих
захворювань

33 810,00 33 810,00 32 893,27

3032
Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв»язку

5 411,00 411,00 0,00

3033
Компенсаційні виплати на пільговий
проїзд автомобільним транспортом

окремим  категоріям  громадян
13 647,00 2 367,00 0,00

3160

Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги

громадянам похилого віку, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю,

хворим,  які не здатні до
самообслуговування і потребують

сторонньої допомоги

500,00 500,00 0,00

3180

Надання пільг населенню (крім
ветеранів війни і праці, військової

служби, органів внутрішніх справ та
громадян, які пострадали внаслідок

Чернобильської катастрофи) на оплату
житлово-комунальних послуг

2 707,00 7,00 0,00

3191
Інші видатки на соціальний захист

ветеранів війни  та праці
15 587,00 0,00 0,00

3241
Забезпечення діяльності інших

закладів у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

1 464 808,00 424 408,00 399 393,20

3242
Інші заходи у сфері соціального

захисту і соціального забезпечення
46 907,00 0,00 0,00

4030 Забезпечення діяльності бібліотек 242 000,00 92 000,00 67 111,26

4060
Забезпечення  діяльності  палаців i
будинків культури, клубів, центрів

дозвілля та iнших клубних  закладів
815 000,00 197 000,00 170 973,55

5061

Забезпечення  діяльності місцевих 
центрів фізичного  здоров»я населення
«Спорт для всіх» та проведення 
фізкультурно-масових заходів серед 
населення регіону

50 000,00 0,00 0,00

6013
Забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного  господарства
10 000,00 1 600,00 1 077,00

6030
Організація благоустрою населених

пунктів
868 000,00 450 000,00 167 487,24



7130 Здійснення  заходів  із землеустрою 58 000,00 30 000,00 0,00

7461
Утримання та розвиток автомобільних
доріг та дорожньої  інфраструктури за
рахунок коштів  місцевого бюджету

700 000,00 70 000,00 52 600,69

8330
Інша діяльність у сфері екології та

охорони природніх   ресурсів
171 000,00 0,00 0,00

06
Відділ освіти, молоді та спорту
Чупахівської  селищної   ради

11 263 263,00 2 645 287,00 2 392 499,37

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, об`єднаних територіальних
громадах

340 000,00 54 000,00 38 382,13

1010 Надання  дошкільної освіти 1 530 000,00 382 038,00 313 411,29

1020

Надання загальної середньої освіти
загальноосвітніми  навчальними

закладами
( в т. ч. школою-дитячим садком,

інтернатом при школі),
спеціалізованими школами, ліцеями,

гімназіями, колегіумами

8 442 390,00 2 053 649,00 1 909 093,66

1090

Надання позашкільної освіти
позашкільними закладами освіти,
заходи  із позашкільної роботи з

дітьми

176 000,00 27 600,00 18 418,25

1150
Методичне  забезпечення  діяльності

навчальних  закладів
265 000,00 50 000,00 49 681,08

1161
Забезпечення  діяльності інших

закладів у сфері освіти
353 500,00 60 000,00 47 512,96

3140

Оздоровлення та відпочинок дітей
(крім заходів з оздоровлення дітей, що

здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення  громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи)

36 873,00 0,00 0,00

37
Фінансовий відділ

Чупахівської  селищної   ради
3 477 203,00 945 846 934 823,85

0160

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, об`єднаних територіальних
громадах

553 300,00 105 800,00 94 777,85

9410

Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері

охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції

2 754 270,00 688 730,00 688730,00

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 154 633,00 136 316,00 136 316,00

9800 Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм  соціально-економічного

15 000,00 15 000,00 15 000,00



розвитку регіонів

Усього
23 139 188,00 5 885 256,00 5 021 911,55

    ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я



13.05.2019
смт. Чупахівка

Про внесення змін до текстової частини 
рішення Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 «Про бюджет Чупахівської 
селищної об’єднаної територіальної 
громади на 2019 рік»

Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  керуючись  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  з  метою  виправлення  помилок,  допущених  при  оформленні  рішення
Чупахівської селищної ради, Чупахівська селищна рада:

ВИРІШИЛА:

Внести  до  текстової  частини  рішення Чупахівської селищної ради  від
21.12.2018 «Про селищний бюджет на 2019 рік» наступні зміни:

1. Викласти  у  новій  редакції  назву  рішення:  «Про  бюджет  Чупахівської
селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».

2.  Викласти  у  новій  редакції  текстову  частину  рішення  «Про  бюджет
Чупахівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»., у звязку з
відсутністю посилання на додаток 2, який відсутній. 

3. Викласти п.п 5.2 та п.п 5.3 п.7., п.п. 6.2. п.6  у новій редакції:
«5. Установити , що у загальному фонді селищного бюджету на 2019 рік»

1)   до  доходів  загального  фонду  селищного  бюджету  належать  доходи,
визначені  статтею  64  Бюджетного  кодексу  України,  та  трансферти, визначені
статтями  101,  1032,1034,  1036 Бюджетного  кодексу  України (крім  субвенцій,
визначених  статтею  69 1 та  частиною  першою  статті  71  Бюджетного  кодексу
України);

2) джерелами формування у частині  фінансування є надходження, визначені
частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України»
«6.  Установити  ,  що  джерелами  формування  спеціального  фонду  селищного
бюджету на 2019 рік:

2)  у  частині  фінансування  є  надходження,  визначені  пунктом  10  частини
першої  статті  71  та  пунктом 4  частини першої  статті  15  «Бюджетного  кодексу
України»

4. Викласти п.8 у новій редакції:
Надати право начальнику Фінансового відділу Чупахівської селищної ради в

межах  поточного  бюджетного  періоду  здійснювати  на  конкурсних  засадах
розміщення  тимчасово  вільних  коштів  селищного  бюджету  на  вкладних
(депозитних) рахунках у банках з подальшим поверненням таких коштів до кінця
поточного бюджетного періоду. 

5. Викласти п.9 у новій редакції:
Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право

фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради  отримувати  у  порядку,
визначеному  Кабінетом  Міністрів  України,  позики  на  покриття  тимчасових

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17


касових  розривів  селищного  бюджету,  пов'язаних  із  забезпеченням  захищених
видатків  загального  фонду,  в  межах  поточного  бюджетного  періоду  за  рахунок
коштів  єдиного  казначейського  рахунку  на  договірних  умовах  без  нарахування
відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

6. Викласти п.11 у новій редакції:
Надати право фінансовому відділу Чупахівської  селищної  ради  упродовж

бюджетного року, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань
планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, здійснювати
розподіл та перерозподіл субвенцій та дотацій з державного, обласного та інших
місцевих бюджетів з послідуючим затвердженням на сесії Чупахівської селищної
ради.

7. Викласти п.12 у новій редакції
Дозволити  Фінансовому  відділу  Чупахівської  селищної  ради,  за

обґрунтованим поданням головних розпорядників  бюджетних  коштів селищного
бюджету,  у  межах  загального  обсягу  бюджетних  призначень  за  бюджетною
програмою окремо за  загальним та  спеціальним фондами бюджету здійснювати
перерозподіл  бюджетних  асигнувань затверджених  у  розписі  бюджету  та
кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

8. Викласти у новій редакції додаток 3, доповнивши найменування головних
розпорядників коштів Чупахівської об’єднаної територіальної громади.

9. Викласти у новій редакції додаток 5.
10. Додаток 5 у новій редакції
Доповнити  програмою  за  кодом  ТПКВКМБ  0115061  «Забезпечення

діяльності  місцевих  центрів  фізичного  здоров`я  населення  `Спорт  для  всіх`  та
проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 50 000 грн. 

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

           Селищний голова                                                               О.В.Кужель

ПРОЕКТ

ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я



13.05.2019
смт. Чупахівка

Про затвердження Програми 
фінансової підтримки Комунального
некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чупахівської селищної ради
на 2019 рік

З  метою забезпечення  ефективного  функціонування,  підвищення  якості  та
доступності  надання  медичної  допомоги,  оснащення  їх  необхідним  медичним
обладнанням,  комп’ютерною  технікою,  поліпшення  умов  праці  медичних
працівників  комунального  некомерційного  підприємства  «Центр  первинної
медико-санітарної допомоги» Чупахівської селищної ради відповідно до  ст. 43 ,
ст.59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  селищна   рада
вирішили:

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального некомерційного
підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Чупахівської
селищної ради на 2019 рік (додається).

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

           Селищний голова                                                               О.В.Кужель

Затверджено»
                                                                               Рішенням 17сесії сьомого скликання

                                                                               Чупахівської селищної ради   
                                                                                від 13.05. 2019 року

______________О. В. Кужель



 ПРОГРАМА 
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО

ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» ЧУПАХІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 НА 2019 РІК

                                             

смт. Чупахівка

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор  розроблення
Програми

Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

2. Розробник Програми Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

3. Співрозробники Програми Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради



4. Відповідальний  виконавець
Програми

Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

5. Учасники Програми Чупахівська селищна рада
Фінансовий відділ Чупахівської  селищної
ради.
Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» Чупахівської селищної ради

6. Термін реалізації Програми 2019 рік
7. Перелік  бюджетів,  які  беруть

участь у виконанні Програми 
Державний,  місцеві  бюджети  та  інші
кошти,  не  заборонені  чинним
законодавством

8. Орієнтовний обсяг фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми

2019 рік   –  392120,0
Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів
фінансової підтримки може змінюватися в
сторону збільшення

 
. 

1. Загальні положення.
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Чупахівської селищної ради  (далі — КНП ЦПМСД ЧСР)  створено за
рішенням сесії Чупахівської селищної ради (далі — Засновник) від 22 червня 2018
року  шляхом  реорганізації  (перетворення)  Комунального  закладу  Чупахівської
селищної  ради  «Чупахівський  селищний  Центр  первинної  медико-санітарної
допомоги» і є правонаступником зазначеного комунального закладу .

Програма  розроблена  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу
України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

У  Програмі  визначено  цілі  розвитку  КНП  ЦПМСД  ЧСР. Програмою
визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої
медичної допомоги мешканцям  Чупахівської громади. 



КНП ЦПМСД ЧСР належить  до  сфери управління  Чупахівської  селищної
ради (далі — Орган управління).

КНП ЦПМСД ЧСР підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.
КНП  ЦПМСД  ЧСР є  самостійним  господарюючим  суб’єктом  із  статусом

комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної
особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий
рахунок  в  Охтирському  управлінні  державної  казначейської  служби  України  в
Сумській області та розрахункові рахунки в установі банку. 

КНП ЦПМСД ЧСР здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не
передбачає  отримання  прибутку  згідно  з  нормами  відповідних  законів  та
спрямовану  на  досягнення,  збереження,  зміцнення  здоров'я  населення  та  інші
соціальні результати. 

З  метою виконання Програми необхідно забезпечити  фінансову  підтримку
КНП ЦПМСД ЧСР на 2019 рік  шляхом надання субсидій та поточних трансферів,
здійснення внесків до його статутного капіталу.

Дана  Програма  необхідна  для  стабільного  функціонування  КНП  ЦПМСД
ЧСР, поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов
для розвитку первинної медико – санітарної допомоги, наближення її  до кожної
сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення громади.

               2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма.
Основним  підходом  до  концепції  реформування  є  створення  належних

відповідних  умов  надання  якісної,  своєчасної  первинної  медичної  допомоги.
Покращення  якості  медичної  допомоги  можливо  лише  при  впровадженні  нових
інноваційних  методів  лікування,  закупівлі  сучасного  медичного  обладнання  та
матеріальній  мотивації  праці  медичних  працівників.  Досягнення  даної  мети
можливо  лише  за  умови  раціонального  використання  наявних  фінансових  та
кадрових  ресурсів,  консолідації  бюджетів  різних  рівнів  для  оплати  послуг,  які
будуть надаватися КНП ЦПМСД ЧСР. 

В  умовах  переходу  на  нові  умови  фінансування,  для  забезпечення 
повноцінного  функціонування КНП ЦПМСД ЧСР необхідні додаткові кошти для
модернізації  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази,  закупівлі   діагностичного
обладнання.  Прийняття  Програми  фінансовї  підтримки   створює  правові  засади
для  запровадження фінансування  за рахунок місцевого бюджету.

3. Мета програми
Метою Програми є:

- Збереження і  поліпшення стану  здоров’я  населення  громади,  підвищення якості
надання первинної медико-санітарної допомоги;

- Забезпечення  стабільної  роботи  КНП  ЦПМСД  ЧСР  відповідно  до  його
функціонального призначення;

- Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
- Забезпечення  створення  оптимальних  умов  для  покращення  ефективності

медичного обслуговування населення;



- Здійснення належного утримання робочих місць;
- Забезпечення  своєчасного  виявлення  у   дітей   захворювання  на  туберкульоз  на

ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики
-

4.Завдання Програми.
Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання

основних функцій КНП ЦПМСД ЧСР за рахунок надання поточних трансферів та
здійснення внесків до статутного капіталу.

Виконання Програми здійснюється згідно  затвердженого  плану фінансової
підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку).

5. Фінансова підтримка виконання програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства

України за рахунок:
— коштів місцевого бюджету ; 
— коштів державного бюджету;
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 
Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається  КНП

ЦПМСД ЧСР до фінансового відділу Чупахівської селищної ради.
Виконання Програми у повному обсязі  можливе лише за умови стабільної

фінансової підтримки.

6. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу:

- Забезпечити стабільну роботу КНП ЦПМСД ЧСР;
- Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
- Забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного

обслуговування населення району;
- Покращити фінансовий стан КНП ЦПМСД ЧСР.



 Додаток 1

Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Чупахівської селищної ради на 2019 рік
 

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми

Строк
виконання

заходу Джерела
фінансува

ння

Орієнтовні
обсяги

фінансуванн
я(вартість),

гривень

2019 рік

1. Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання

та інвентарю

-.Паливно-мастильних матеріалів, 
запчастин до транспортних засобів

-.Канцелярського та письмового 
приладдя, бланків, паперу та ін.;

-.Інших товарів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

48000,00

2

Придбання
медикаментів

та
перев’язувал

ьних
матеріалів

- лікарських засобів та 
перев’язувальних матеріалів;
- виробів медичного призначення;
- технічних засобів;
- дезінфікуючих засобів та інше
- відшкодування  безоплатного  та
пільгового  відпуску  лікарських
засобів  у  разі  амбулаторного
лікування  пільгової  категорія
населення

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

5000,00

3 Оплата
комунальних

послуг та
енергоносіїв

- послуги теплопостачання; (2274 
рахунок)

- оплата водопостачання і 
водовідведення; (2272)

- оплата електроенергії  (2273)

- інших послуг(2275)

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

315200,00

4 Оплата
послуг (крім
комунальних

):

- оплата за користування інтернетом
та телефоном

- оплата за проектно кошторисну 
документацію на установку аймодів

- заправка картриджів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету 21720,00



5 Інші поточні
видатки

- сплата податків, зборів, 
обов’язкових платежів, штрафів, 
пені тощо

-видатки на відрядження

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

500,00

6 Оплата праці
і 
нарахування 
на заробітну 
плату

-виплата заробітної плати 
працівникам закладу,

працівникам ФАПів

2019 р. Кошти 
місцевого 
бюджету

1700,00

РАЗОМ: 392120,00

 

ПРОЕКТ



ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Охтирського району Сумської області

Сьоме скликання
Сімнадцята  сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2019
смт Чупахівка

Про прийняття субвенції з 
районного бюджету на утримання
соціальних працівників 

       На підставі рішення сесії Охтирської районної ради від 22.03.2019 року
«Про  внесення  змін  до  рішення  Охтирської  районної  ради  від  21.12.2018
«Про районний бюджет Охтирського району на 2019 рік»», 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   іншу субвенцію з  районного
бюджету  на  утримання  комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних
послуг Чупахівської селищної ради» на утримання соціальних працівників,
які  надають  соціальні  послуги  сум  149  816  грн.,  з  них   жителям
Олешнянської  сільської ради 108 816 грн., та Довжицької сільської ради в
сумі  41 000  грн..  в  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  122
800,00 грн. та КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» в сумі 27 016,00
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
Перевірено  головний 
спеціаліст – юрисконсульт  Батюк К. Ф


