
ЧУПАХІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

Охтирського району Сумської області
Сьоме скликання

                                                      П’ятнадцята  сесія
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ПРОТОКОЛ
П’ятнадцятої сесії селищної ради

сьомого скликання

від 12.02.2019 
смт  Чупахівка

Обрано депутатів - 13
Присутні на сесії – 12 депутатів ( список присутніх депутатів додається)
Запрошені на сесію: Биковець О.М. 
                                    Троць І.Ю. – кореспондент газети « громада Плюс»
Голова сесії – Кужель О.В.- селищний голова
Секретар сесії – Маслюк М.М. – секретар селищної ради

    Сесію розпочинає селищний голова Кужель О.В., який запропонував такий 
порядок денний та регламент роботи сесії:

1. Про затвердження програми розвитку «Освіта Чупахівської селищної ради
Охтирського району Сумської області в 2019- 2020 роки»
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
2.Про встановлення у 2019 році надбавки за престижність праці педагогічним
працівникам Чупахівської селищної ради
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
3. Про встановлення вартості харчування здобувачів освіти  у закладах освіти
Чупахівської селищної ради
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
4. Про внесення змін до Статуту  Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Чупахівської селищної ради
 Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
5.Про затвердження Порядку фінансування  забезпечення пільгового проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради
до місця навчання  і у зворотному напрямі
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
6.Про затвердження Порядку фінансування харчування здобувачів  освіти у
закладах освіти Чупахівської селищної ради
Доповідає: Полуйко В.В.- начальник відділу освіти, молоді та спорту
 7. Про здійснення обслуговування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю в
групу  підтриманого  проживання       
 Доповідає: Саєнко О.В..- директор КУ «Центр надання соціальних послуг      
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 Чупахівської селищної ради»
 8.Про  затвердження  натуральних  добових  норм   харчування  в  відділенні
(групі)  підтриманого  проживання   осіб похилого віку  та осіб з інвалідністю
 Доповідає: Саєнко О.В..- директор КУ «Центр надання соціальних послуг      
 Чупахівської селищної ради»
9.Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2019 рік
Доповідає: Саєнко О.В..- директор КУ «Центр надання соціальних послуг      
 Чупахівської селищної ради»
10.  Про  затвердження  Положення  про  преміювання  працівників  апарату
Чупахівської  селищної ради та  виконавчого комітету і робітників, зайнятих
їх обслуговуванням
Доповідає:  Чуб  П.А-  начальник  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
11.  Про  внесення   змін   до  структури  та  штатної  чисельності  апарату
Чупахівської селищної ради та її виконавчих органів
Доповідає:  Чуб  П.А-  начальник  організаційно-кадрової,  загальної  роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення
12.  Про  закріплення  на  праві  господарського  відання  за  комунальним
підприємством  «Добробут»  майна,що  належить  до  комунальної  власності
об’єднаної територіальної громади Чупахівської селищної  ради
 Доповідає: Картуз О.І- керуючий справами( секретар) виконавчого комітету
13.Про  використання  службового  легкового  автомобіля  Чупахівської
селищної ради у 2019 році
Доповідає: Картуз О.І- керуючий справами( секретар) виконавчого комітету
14.  Про  затвердження  Методики  розрахунку  плати  за  оренду  майна,  що
знаходиться в комунальній власності  територіальної громади  Чупахівської
селищної ради
Доповідає: Картуз О.І- керуючий справами( секретар) виконавчого комітету
15. Про затвердження річного звіту за 2018 року
Доповідає: Діброва Л.О.-  в.о. начальника фінансового відділу
16.  Про  затвердження   коштів  вільного  залишку  селищного  бюджету
Чупахівської селищної ради 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
17. Про виділення коштів  з вільного залишку 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
18.Про  внесення  змін  до  рішення  8  сесії  сьомого  скликання  Чупахівської
селищної  ради  від  22.06.2018  р.  «Встановлення  туристичного  збору  на
території Чупахівської селищної ради об’єднаної територіальної  громади на
2019 рік»
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
19.Про внесення змін до рішення 14 сесії  сьомого скликання Чупахівської
селищної ради від 21.12.2018 р. «Про селищний бюджет на 2019 рік»
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
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20.  Про  передачу  медичної  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим
бюджетам 
Доповідає: Діброва Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу
21.  Про  внесення  змін  до  рішення  дев’ятої  сесії  сьомого  скликання   від
26.07.2018  року  «Про  поновлення  договору  оренди  земельної  ділянки,що
знаходиться за адресою смт  Чупахівка  вул.  Воздвиженська, 2»
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
22.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ласюк В.С.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
23.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ласюк В.С.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
24.  Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Ласюк В.С.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
25. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  Лебедь
А.Ф.
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  Лебедь
А.Ф.
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на  місцевості)
Остапенку В. М.
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі   (на  місцевості)
Остапенку В. М.
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
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29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі    (на  місцевості)
Байстрюченко О.М.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встанов-
лення  (відновлення)  меж  земельної  ділянки  в  натурі    (на  місцевості)
Байстрюченко О.М.
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
31. Про поділ земельних ділянок  комунальної власності
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
32.  Про передачу земельної ділянки комунальної власності  в оренду СФГ
«Відродження»
Доповідає: Гончар Т.В.- начальник відділу економічного розвитку, інвестицій,
регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
 33. Про надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській
області щодо відведення  земельної ділянки у  власність
 Доповідає:  Гончар  Т.В.-  начальник  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології
34. Різне: Про звернення  депутатів  Чупахівської селищної ради 
до  Прем’єр-Міністра України Гройсмана В. Б., Верховної Ради України, 
Міністерства фінансів України 
Доповідає: Маслюк М.М. – секретар селищної ради

СЛУХАЛИ:  Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження  програми  розвитку  «Освіта  Чупахівської  селищної  ради
Охтирського району Сумської області в 2019- 2020 роки»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
 
СЛУХАЛИ:  Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
встановлення  у  2019  році  надбавки  за  престижність  праці  педагогічним
працівникам Чупахівської селищної ради
 ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
встановлення  вартості  харчування  здобувачів  освіти   у  закладах  освіти
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
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СЛУХАЛИ:  Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
внесення змін до Статуту Чупахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження  Порядку  фінансування  забезпечення  пільгового  проїзду
учасників освітнього процесу у закладах освіти Чупахівської селищної ради
до місця навчання  і у зворотному напрямі
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Полуйко В.В.- начальника відділу освіти, молоді та спорту про
затвердження Порядку фінансування харчування здобувачів освіти у закладах
освіти Чупахівської селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора  КУ «Центр надання соціальних послуг
 Чупахівської селищної ради» про здійснення обслуговування осіб похилого 
віку та осіб з інвалідністю в групу підтриманого проживання.       
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора  КУ «Центр надання соціальних послуг
 Чупахівської селищної ради» про затвердження натуральних добових норм
харчування в відділенні  (групі)  підтриманого  проживання   осіб похилого
віку  та осіб з інвалідністю 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Саєнко О.В.- директора  КУ «Центр надання соціальних послуг
 Чупахівської  селищної  ради»  про  затвердження  Програми  соціального
захисту населення на 2019 рік 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків  з  громадськістю  та  юридичного  забезпечення  про  затвердження
Положення  про  преміювання  працівників  апарату  Чупахівської   селищної
ради та  виконавчого комітету і робітників, зайнятих їх обслуговуванням.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
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СЛУХАЛИ: Чуба П.А.- начальника організаційно-кадрової, загальної роботи,
зв’язків з громадськістю та юридичного забезпечення про внесення  змін  до
структури та штатної чисельності апарату  Чупахівської селищної ради та її
виконавчих органів
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Картуза  О.І.  -  керуючого  справами  (  секретар)  виконавчого
комітету про закріплення на праві  господарського відання за  комунальним
підприємством «Добробут»  майна,  що належить  до  комунальної  власності
об’єднаної територіальної громади Чупахівської селищної  ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Картуза  О.І.  -  керуючого  справами  (  секретар)  виконавчого
комітету про  використання  службового  легкового  автомобіля  Чупахівської
селищної ради у 2019 році
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Картуза  О.І.  -  керуючого  справами  (  секретар)  виконавчого
комітету про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна, що
знаходиться в комунальній власності  територіальної громади  Чупахівської
селищної ради
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.  -  в.о.  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження річного звіту за 2018 рік
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.-  в.о.  начальника  фінансового  відділу  про
затвердження   коштів  вільного  залишку  селищного  бюджету  Чупахівської
селищної ради 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Діброву  Л.О.-  в.о.  начальника  фінансового  відділу  про
виділення коштів  з вільного залишку 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно
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СЛУХАЛИ: Діброву Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 8 сесії сьомого скликання Чупахівської    селищної ради від
22.06.2018 р. «Встановлення туристичного збору на  території Чупахівської
селищної ради на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається. 
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу про внесення
змін до рішення 14 сесії сьомого скликання Чупахівської селищної ради від
21.12.2018 р. «Про селищний бюджет на 2019 рік»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно.

СЛУХАЛИ: Діброву Л.О.- в.о. начальника фінансового відділу про передачу
медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
внесення змін до рішення дев’ятої сесії  сьомого скликання  від 26.07.2018
року «Про поновлення договору оренди земельної ділянки,що знаходиться за
адресою смт  Чупахівка  вул.  Воздвиженська, 2»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Ласюк В.С.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Ласюк В.С.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.  -  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)   меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  Ласюк В.С.
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ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  Лебедь А.Ф.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості)  Лебедь А.Ф.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології   про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Остапенку В.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології   про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) Остапенку В.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) Байстрюченко
О.М.
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо  встановлення
(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі   (на місцевості) Байстрюченко
О.М.
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ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій, регуляторної діяльності, земельних відносин та екології про поділ
земельних ділянок  комунальної власності
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
передачу  земельної  ділянки  комунальної  власності  в  оренду  СФГ
«Відродження»
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ:  Гончар  Т.В.-  начальника  відділу  економічного  розвитку,
інвестицій,  регуляторної  діяльності,  земельних  відносин  та  екології  про
надання згоди Головному управлінню Держгеокадастру у Сумській області
щодо відведення  земельної ділянки у  власність
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

СЛУХАЛИ: Маслюка М.М. – секретаря селищної ради про звернення  депу-
татів  Чупахівської селищної ради до  Прем’єр-Міністра України Гройсмана
В. Б., Верховної Ради України, 
Міністерства фінансів України 
ВИРІШИЛИ: Рішення по даному питанню додається.
Голосували одноголосно

          Селищний голова                                           О.В. Кужель
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